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AGENDA (RC.0539) 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 25 november 2019 om 18.00 uur in de trouwzaal,  
gemeentehuis Den Helder (Drs. Bijlweg 20). 
 

Aan:  J.J. Nobel (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
S. Hamerslag, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: --  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 21 november 2019. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Inzien ingekomen stukken raadplegen via website (zie e-mailbericht van 8 november jl. met 
‘Handleiding raadplegen ingekomen stukken na inloggen via de website’, nogmaals bijgevoegd 

IR19.0264) 

 Proces Kadernota 2020: de verwachting is dat er eind november 2019 een procesvoorstel ligt 
voor de totstandkoming van de Kadernota 2021-2024. Aangezien de activiteiten gaan starten in 
januari 2020, is het belangrijk in december 2019 consensus te hebben over het proces. 
Voorgesteld wordt het procesvoorstel te agenderen voor het fractievoorzittersoverleg 
voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 december 2019. Alternatief is een extra 
vergadering van het presidium in december. 

 Raadslid in de klas/Klas in de raad: aanmeldingen raadsleden voor begeleiding.  

 Integriteitsbijeenkomst: medio januari 2020.  

 Training Gemeentewet voor raads- en commissieleden: woensdagavond medio februari 2020. 
 

2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 16 september 2019 (BSL19.0060) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 16 september 2019 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
4. Bijzonderheden voor november t/m januari (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Bijeenkomst gebiedsagenda Wadden 2050: 9 december (19.00 uur, raadszaal). 

 Informatieavond Scholen aan Zee: 12 december. 

 Laatste raadsvergadering voor Kerstreces: 16 december.  

 Gemeentelijk Kerstfeest: 20 december.  

 Kerstreces: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020.  

 Nieuwjaarsreceptie gemeente: maandag 6 januari 2020.  

 Eerste commissievergaderingen in 2020: 20 januari 2020.  
 
5.  Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  

a.  Evaluatie raadsvergaderingen 7 oktober en 4 november 
De raadsvergaderingen van 7 oktober en 4 november (profielschets) worden (kort) 
geëvalueerd. 

b.  Evaluatie Begrotingsbehandeling 
De behandeling van de begroting wordt geëvalueerd (o.a. met betrekking tot overzichten 
moties en amendementen, behandeling per programma). 

c. Voorbespreken raadsvergadering van 25 november.  
 
6. Voorzet opzet werkconferentie (IR19.0265) 
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium heeft de heer Blank aangekondigd het initiatief te 
nemen voor een opzet voor een werkconferentie. Een concept-opzet voor de werkconferentie, met 
daarin opgenomen de thema’s, deelnemers en agenda is bijgevoegd. Volledigheidshalve kan hierbij 
worden opgemerkt dat door het Presidium als randvoorwaarde voor het door laten gaan van een 
werkconferentie een norm is bepaald van minimaal 23 deelnemende raadsleden. 
 
Het presidium wordt verzocht de concept-opzet te bespreken, op basis waarvan een definitieve opzet 
kan worden bepaald. 
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7. Gast van de raad (IR19.0266) 

In de opzet van ‘Gast van de raad’ krijgen maximaal vijf inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen 

in de keuken van de gemeenteraad. Ook stichtingen/verenigingen kunnen zich hiervoor aanmelden.  

Omdat in het stadhuis op de Drs. F. Bijlweg 20 in 2019 geen catering mogelijk was en geen ruimten 

beschikbaar waren, kon ‘Gast van de raad’ de afgelopen periode niet georganiseerd worden.  

Zodra de raadsvergaderingen plaats gaan vinden aan de Kerkgracht kan deze activiteit in twee 

vormen weer opgepakt worden.  
 
Het presidium wordt voorgesteld akkoord te gaan met: 

1. de nieuwe opzet van ‘Gast van de raad’; 

2. een roulatiesysteem voor raadsleden bij deze activiteit. 
 
8.  Eindverantwoordingen fractievergoedingen  
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de 
raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. De eindverantwoordingen van de fracties van het CDA en de Seniorenpartij, 
alsmede de bijbehorende conceptbrieven met de vastgestelde bedragen liggen thans ter inzage bij de 
Griffie.  
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen volgt.  
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen (IR19.0267) 

Het presidium is door de raad aangewezen voor het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender 

(RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke 

planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt 

gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor uw 

vergadering.  
 

Het presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning, in 

de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) 

wenst te behandelen;  

2. de stand van zaken afhandeling moties en toezeggingen te bespreken; 

3. de bestuurlijke planning, d.d. 21 november 2019, vast te stellen. 
 
10. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen (IR19.0267) 
Het presidium bespreekt in iedere vergadering een overzicht van het college van burgemeester en  
wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke vragen. Het meest actuele  
overzicht is als bijlage bij deze agenda opgenomen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen’ te bespreken.  
 
11. Rondvraag 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 3 februari 2020. 
 
Overig geplande vergaderingen Presidium:  
16 maart, 6 april, 11 mei, 2 juni, 7 september, 23 november 2020 (zie vergaderschema 2020).  


