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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
15 november 2010 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 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: 10 november 2010 
 

AGENDAPUNTEN 
 
1. Opening en mededelingen  
 
2. Bijzonderheden voor november/december 2010 
1. 25 november: werkbezoek politie. 
2. 13 december: laatste raadsvergadering (reces t/m 7 januari 2011) 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 15 november 
2010 
De raadsvergaderingen van 4, 18, 20 oktober en 1 november worden (kort) geëvalueerd. Voor de 
vergadering van 15 november 2010 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen 
met de voorzitter kort worden doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen). Het 
stuk over de behandeling van het burgerinitiatief (geldigheid) is rechtstreeks op de raadsagenda 
geplaatst.  
 
4. Invulling agendacommissie/voorzitterschap raadscommissies 
Op dit moment bestaan er drie vacatures voor de agendacommissie. De heer Reenders is bereid zich 
aan te melden als commissievoorzitter, mits de fractie van de Stadspartij Den Helder een extra 
commissielid mag inzetten. Het presidium is tijdens de vorige vergadering niet tot een eensluidende 
mening gekomen en het onderwerp aangehouden tot de volgende vergadering (bij dit agendapunt zijn 
geen stukken opgenomen).  
 
Het presidium wordt verzocht hierover een standpunt in te nemen. 
 
5. Data planning en controlcyclus 2011 
In de bij deze agenda gevoegde conceptbrief treft u een detailplanning aan voor de verschillende P&C 
documenten (jaarrekening, kadernota, tussenrapportages en begroting) in 2011.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de bovengenoemde detailplanning en de daarbij 
voorgestelde behandelwijzen.  
 
6. Aanbesteding accountancydiensten 
In de bij deze agenda opgenomen memo treft u de planning aan voor de aanbesteding van de 
accountancydiensten. 
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met deze planning en de griffier opdracht te geven een 
voorstel tot instelling van een selectiecommissie voor te bereiden.  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 4 oktober 2010 
De besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2010 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
8. Rondvraag  
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 13 december 2010.  


