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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
14 april 2008 om 17.00 uur (tot 18.30 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
(voor broodjes wordt gezorgd) 
 

Aan:  de heer S. Hulman (voorzitter) en de fractievoorzitters T. Rijnten, W.F. Bellinga, 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. 

Raadsgriffier: M. Huisman, tel: 67 81 01, mehuisman@denhelder.nl 
Kopie: gemeentesecretaris, mevr. H. Raasing  
Verzenddatum: 9 april 2008 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
1. Opening en mededelingen  
 

• Voorstel vergadering presidium op 23 juni 2008 te verplaatsen naar 16 juni 2008 (i.v.m. 
aanvang raad op 23 juni 2008 om 16.00 uur). 

• Tijdens de reguliere commissievergaderingen op 16 juni 2008 wordt de gelegenheid geboden, 
ter voorbereiding op de raadsvergadering van 23 juni, vragen te stellen over de VJN.  

• Uitnodiging VNG-Jaarcongres 2008 (begeleidend boekje ligt ter inzage in de leeskamer). 

• Bijeenkomst i.v.m. einde politiek jaar:  
Net als vorig jaar wordt voorgesteld voor het zomerreces door middel van een bijeenkomst stil 
te staan bij het einde van het politieke jaar. Hiervoor verzoeken wij u de datum (donderdag) 26 
juni 2008 (vanaf ongeveer 18.00 uur) in de agenda’s reserveren. De locatie wordt te zijner tijd 
nog bekend gemaakt. Voor de bijeenkomst wordt voorgesteld de dezelfde groep van 
genodigden te hanteren, te weten de raadsleden, het college van b&w, de directie,  de 
afdelingsmanagers alsmede de Kritische Vrienden. De partners zijn net als vorig jaar ook 
uitgenodigd.  

 
2. Bijzonderheden voor april/mei 2008 
 

• Meireces in de weken 18 en 19 (geen commissie- en raadsvergaderingen). 

• Extra raadsvergadering op 14 mei 2008. 

• Vanuit de agendacommissie van 3 april: extra raadsbrede commissievergaderingen i.v.m. 
uitwerkingsplan Stadshart voor het zomerreces: 13 mei, 3 juni (wordt 4 juni i.v.m. VNG-
congres). Na het zomerreces: 16 september en een extra raadsvergadering op 30 
september. 

 
3. Memo aanhouden moties 
 
In de bij deze agenda gevoegde memo wordt ingegaan op de mogelijkheid van het aanhouden van 
een motie.  
 
Het presidium wordt verzocht zich uit te spreken over de vraag of de raad moet worden voorgesteld in 
het Reglement van orde een expliciete regeling op te nemen voor het aanhouden van een motie. 
 
4. Verordening inzake het burgerinitiatief 
 
Op 3 juli 2002 heeft de raad de Verordening inzake het burgerinitiatief vastgesteld, gebaseerd op de 
handreiking van de VNG. De VNG heeft inmiddels een nieuwe modelverordening opgesteld. Met het 
bijgevoegde conceptraadsvoorstel- en besluit wordt beoogd de lokale regelgeving hiermee in 
overeenstemming te brengen.  
 
Het presidium wordt gevraagd of het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit namens het 
presidium kan worden doorgeleid naar commissie en raad.   
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5. Aanbevelingen werkgroep “Verbetering leesbaarheid begroting” programmabegroting 2009 
 
In de bij deze agenda gevoegde memo met bijlagen wordt ingegaan op een drietal concrete 
aanbevelingen voor de nog op te stellen programmabegroting 2009, zoals geformuleerd door de 
werkgroep “Verbetering leesbaarheid begroting”.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met de aanbevelingen van de werkgroep voor de 
programmabegroting 2009 en deze door middel van de bijgevoegde brief onder de aandacht van het 
college van b&w te brengen.  
 
6. Verzoek raadswerkgroep Duurzaam Den Helder tot instellen van een specifieke 
raadscommissie Duurzaam Den Helder 
 
Bijgaand het verzoek van de raadswerkgroep Duurzaam Den Helder aan het Presidium voor het 
instellen van een specifieke raadscommissie Duurzaam Den Helder.  
 
Het presidium wordt, met een verwijzing naar de bij deze agenda gevoegde memo, geadviseerd het 
verzoek niet te honoreren  
 
7. Geheimhouding, beslotenheid en vertrouwelijkheid 
 
In de bij deze agenda gevoegde memo wordt ingegaan op de wijze waarop om dient te worden 
gegaan met regels omtrent geheimhouding, besloten bijeenkomsten en de daarbij gehanteerde 
termen als geheime en vertrouwelijke stukken.  
 
Het presidium wordt gevraagd met de inhoud (en werkwijze) van de bijgevoegde memo ingstemd kan 
worden, zodat deze (ter kennisname) onder de aandacht van de leden van de raad en het college van 
b&w kan worden gebracht.   
 
8. Overleg tussen (afvaardiging van) presidium en (afvaardiging van ) college van b&w 
 
In de vergadering van het presidium van 14 februari jl. is voorgesteld om op een nader te bepalen 
datum in april 2008 een overleg tussen (een afvaardiging van) het presidium en (een afvaardiging 
van) het college te plannen. Afgesproken is onderwerpen voor dit overleg en voorstellen over de 
samenstelling van de afvaardiging vanuit het presidium in te dienen bij de griffier. In totaal hebben 
(slechts) twee fractievoorzitters gereageerd.  
 
Het presidium constateert dat, gezien het aantal reacties, er geen behoefte bestaat aan het 
voorgestelde overleg.  
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 10 maart 2008 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2008 is als bijlage bij deze agenda opgenomen.  
 
10. Rondvraag  
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 26 mei 2008.  
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