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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
16 mei 2011 om 17.45 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:   de heer K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, P. Bakker, L. 

Kuipers, T. Biersteker-Giljou, S. Dekker, M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven, M.P.W. Kruijer, B. 
Reiff, N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing.  
Verzenddatum: 13 mei 2011. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
  Vooralsnog geen bijzonderheden. 
 
2. Bijzonderheden voor mei/juni. 
 
1. 25 mei: werkbezoek stadhuizen gemeenten Spijkenisse en Schiedam. 
2. 30 mei: gast van de raad  
3. 6 juni: technische toelichting Kadernota. 
4. 7 juni: over de kook. 
5. 22 juni: hoorzitting i.v.m. Kadernota. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 16 mei 2011. 
 
De raadsvergaderingen van 4 en 11 april 2011 worden (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 
16 mei 2011 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort 
worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Raadsvoorstel burgerinitiatief wijziging gemeentenaam in Den Helder aan Zee. 
 
Het burgerinitiatief van mevrouw P. Bies over de wijziging van de naam van de gemeente is tijdens de 
vergadering van de raadscommissie BenM besproken. De commissie heeft in meerderheid 
geadviseerd het onderhavige voorstel niet over te nemen en derhalve niet over te gaan tot een 
naamswijziging. Overeenkomstig de Verordening inzake het burgerinitiatief 2008 dient de raad over 
het initiatief van mevrouw Bies een besluit te nemen. Een voorstel daartoe treft u bij deze agenda aan.  
 
Het presidium wordt gevraagd of het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit namens het 
presidium (rechtstreeks) kan worden doorgeleid naar de raad voor een behandeling op 30 mei 2011.  
 
5. Notitie ‘Hoe om te gaan met dualisme’. 
 
Tijdens de vorige vergadering van het presidium is op verzoek van mevrouw Dol van de fractie van 
GroenLinks besloten ‘hoe omgaan met dualisme’ als agendapunt voor het presidium van 16 mei 2011 
op te nemen. Naar aanleiding daarvan heeft mevrouw Dol een bespreeknotitie opgesteld, die u bij 
deze agenda aantreft.  
 
Het presidium wordt verzocht een mening te vormen over deze notitie op basis waarvan concrete 
afspraken kunnen volgen.  
 
6. Notitie inzet i-Pads/tablets voor raadsleden (IR11.0106). 
 
Tijdens de vergadering van het presidium van 31 januari jl. is, naar aanleiding van een vraag van de 
heer Rijnten, een voorstel toegezegd over het gebruik van i-Pads voor raadsleden. Bij deze agenda 
treft u een bespreeknotitie aan, waarin een aantal opties zijn uitgewerkt.  
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Het presidium wordt gevraagd een keuze te maken uit de verschillende opties. Op basis van die 
uitkomst zal een uitgewerkt voorstel aan het eerstvolgende presidium worden voorgelegd. 
 
7. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2010. 
 
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 BB, Trots en de Stadspartij  
Den Helder en bijbehorende concept-brieven met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage in de 
leeskamer.  
 
De fracties van de SP en VVD hebben onlangs de eindverantwoording ingediend, maar deze zijn nog 
niet beoordeeld.  
 
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.  
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 4 april 2011. 
De besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2011 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
9. Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Memo evaluatie Gast van de raad (IR11.0105). 
 
- Eerstvolgende vergadering: 20 juni 2011.  
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