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1.  Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

 Memo gewijzigde behandeling Kadernota (nogmaals bijgevoegd, IR19.0084). 

 Ten aanzien van de ingekomen stukken wordt gezocht naar een digitale oplossing via een inlog, nog 
voor het zomerreces.  

 Stand van zaken bruikleenovereenkomst iPads. De griffier geeft aan dat inmiddels een 
overeenkomst is opgesteld. Het college dient in de iPads te voorzien (conform art. 4 van de 
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden). Een inventarisatie zal uitkomst moeten 
bieden over het aantal iPads dat ingekocht moet worden. Helaas gaat uitgifte ervan iets langer 
duren dan voorzien. 

 De griffier geeft aan dat als een raadslid zich actief bemoeit met een procedure hij/zij zich buiten de 
discussie plaatst. Het raadslid mag dan wel meestemmen, maar dient weg te blijven van de 
beraadslaging.  

 

2. Bijzonderheden voor mei/juni (zie ook de bestuurlijke kalender) 

De volgende zaken komen aan de orde:  

 Beeldvormende regionale bijeenkomst: 9 mei (Theater De Kampanje, KeyKeg zaal). 

 Laagdrempelig informatiemoment raads- en commissieleden en fractieassistenten is gepland  
voorafgaand aan de commissievergaderingen (zie e-mail van 2 mei jl.). Na inventarisatie van 
gesprekspunten wordt volgende week de invulling bepaald. 

 Technische toelichting jaarrekening 2018 en Kadernota 2020-2023: 20 mei. 

 Bestuurlijke uitwisseling Noordkopgemeenten: 24 mei (gemeente Schagen). De voorzitter roept de 
raadsleden op zich hiervoor alsnog aan te melden. 

 VNG congres: 4/5 juni. 

 Regionale raadscommissie Noordkop: 6 juni om 17.00 uur (gemeentehuis Schagen). 

 Persbijeenkomst algemene beschouwingen Kadernota: 27 juni.   

 Werkbezoek commissaris van de Koning: 26 september om 13.00 – 17.00 uur. 

 Planning ontwikkeling op Willemsoord Noord op 29 mei. Om de raad eerder te informeren wordt 
ingestemd met het voorstel dit te doen aansluitend aan de raadsvergadering van 27 mei.  

 
3. Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 

De leden hebben geen opmerkingen over de raadsvergaderingen van 18 maart en 8 april. De 

raadsvergadering van hedenavond wordt voorbesproken.  

 
 
 



 
 
 
 
De fractie van de VVD zal bij agendapunt 9 “Voorstel tot het vaststellen van de Verordening rechtspositie 
raads- en commissieleden 2019” een amendement indienen.  

 

De griffier geeft aan dat mogelijk vanuit het ministerie van BZK nog wijzigingen worden voorgesteld. 

Het presidium krijgt de afweging om behandeling van het voorstel zoals het er nu ligt en daarna eventueel 

aanpassingen te doen. 

 

4. Gewijzigde indeling raadszaal (IR19.0078) 

De fracties van Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij hebben aangegeven intensiever te gaan 

samenwerken. In verband hiermee is door beide fracties verzocht in de raadszaal naast elkaar te kunnen 

gaan zitten.  

De leden zijn akkoord met de nieuwe indeling van de raadszaal. Enkele leden willen een nieuwe  

portretfoto laten maken. Deze mogelijkheid zal worden aangeboden via de griffie. 

 

5. Werkconferentie 

De leden stemmen in met het voorstel van de voorzitter om de werkconferentie tot nader orde in deze 

raadsperiode uit te stellen. Via de agendacommissie of het presidium kan door raadsleden worden 

aangegeven wanneer een werkconferentie gewenst is.  

 

De heer Blank merkt op dat hij het idee heeft dat raadsleden een overdaad aan bijeenkomsten ervaren. De 

voorzitter geeft echter aan dat de jaarlijkse bestuurlijke uitwisseling zeker een belangrijke bijeenkomst is 

om je gezicht te laten zien. 

 

6. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  

Het presidium heeft geen op -of aanmerkingen. 
 
7. Concept-Jaarverslag raadsgriffie 2018 (IR19.0079) 

Het presidium stemt in met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2018.  

 

8. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender van 25 april 2019 
De heer Blank ziet zijn doorgegeven onderwerpen: nieuwe woningbouwlocaties, duurzaam ontsluiten Den 
Helder, geïntegreerd wijkgericht werken en citymarketing/stadspromotie, niet terug in de bestuurlijke 
termijnplanning.  
 
GroenLinks geeft aan geen reactie op haar initiatiefvoorstel over het verbeteren van de toegankelijkheid 
van Den Helder voor mensen met een functiebeperking te hebben ontvangen. 
 
De voorzitter neemt bovenstaande punten mee naar het college van 7 mei 2019. 

 

9. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen (IR19.0082) 

De heer Krul stelt dat wederom in een aantal gevallen de beantwoordingstermijn niet gehaald is.  
 
De heer Krul geeft aan dat de motie met betrekking tot het verruimen van de huisvestingsplan agrarisch 
perspectief voor het zomerreces zou worden afgehandeld.  
 
De heer Van Dongen voegt eraan toe dat hij de Parkeernota en de Zienswijze welstandscommissie, na  
toezegging van de wethouder, niet terugziet in het overzicht. 
 
De voorzitter neemt bovenstaande punten mee naar het college van 7 mei 2019 en zegt toe dat er in het 
laatste presidium voor het zomerreces op 24 juni 2019 een volledig overzicht ter behandeling ligt. 
 

10.  Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 18 maart 2019 (BSL19.0021) 
De besluitenlijst is vastgesteld. 

 
11. Rondvraag 

Mw. Bais vraagt of de raad nader geïnformeerd kan worden over de organisatievisie in het bijzonder over  

wijkgericht werken en samenwerken. 

Hiervoor wordt een apart moment gekozen voorafgaand aan de commissievergaderingen. 

 

 
De eerstvolgende vergadering is op 24 juni 2019 (i.p.v. 1 juli 2019) 

Overig geplande vergaderingen Presidium: 16 september en 25 november.  


