AGENDA
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
28 september 2009 om 17.00 uur (tot uiterlijk 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis.
(voor broodjes wordt gezorgd)
Aan:

de heer C.J. Vriesman (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, B. Reiff, W.G.M.E.
Turnhout-van den Bosch, P. Bakker, P.N. Bruin, T. Biersteker-Giljou, R. Post, J.K. Visser, J.
Wijker, N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins, J.C. van Dongen.
Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing
Verzenddatum: 23 september 2009

AGENDAPUNTEN
1. Opening en mededelingen
Vooralsnog geen mededelingen.
2. Bijzonderheden voor oktober 2009
Vooralsnog geen bijzonderheden.
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland
Op donderdag 1 oktober a.s. (19.30 uur) komt gedeputeerde B. Heller naar Den Helder voor overleg
met de raad, i.c. de fractievoorzitters/woordvoerders. Ter bespreking ligt dan voor de brief van de
provincie van 25 augustus jl. (stuknummer: AI09.09188), die bij deze agenda (nogmaals) is
bijgevoegd.
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting.
4. (Vernieuwde) Indeling raadszaal
In de bij deze agenda gevoegde bijlage treft u een vernieuwde indeling van de raadzaal aan. Na uw
instemming kan een en ander op technisch (ICT) gebied in orde worden gemaakt (m.n.
camerasysteem).
Het presidium wordt gevraagd of ingestemd kan worden met de herziene indeling van de raadszaal.
5. Evaluatie Helderberaad
In mei 2008 heeft er een uitgebreide evaluatie van Helderberaad plaatsgevonden. De resultaten van
deze evaluatie zijn opgenomen in het rapport ‘Helderberaad, een jaar later’ van juli 2008. Aan de hand
van deze rapportage heeft de gemeenteraad op 17 november 2008 besloten enkele wijzigingen aan te
brengen in het vergadersysteem. In genoemd rapport is tevens aanbevolen de evaluatie eind 2009 te
herhalen, zodat de resultaten hiervan direct na de verkiezingen in maart 2010 kunnen worden
voorgelegd aan de nieuwe raad. In de bij deze gevoegde memo treft u een opzet voor deze evaluatie.
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de opzet voor de evaluatie van het
vergadersysteem Helderberaad in het vierde kwartaal van 2009.
6. Vaststelling besluitenlijst 31 augustus 2009
De besluitenlijst van de vergadering van 31 augustus 2009 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.
7. Rondvraag
Ter kennisname en informatie:
- Eerstvolgende vergadering presidium: 2 november 2009
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