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1.  Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
 

 De griffier attendeert de leden op de stand van zaken informatievoorziening gemeenschappelijke  
 regelingen: brief aan de leden DB, AB, directies gemeenschappelijke regelingen NHN  

van 23 juli jl. in verband met informatie over inhoud raadsbesluiten en voortvloeiende acties (zie bijlage 
IR18.0153). 

 Over de voortgang van de huisvesting van de raad (bestuurlijk domein) is nog niets mede te delen. 

 Rondje fracties door driehoek (zie bijlage IR18.0159). Afspraken worden ingepland.  

 Herzien indeling zitplaatsen raad: op grond van artikel 14 Reglement van orde voor de raad kan door  
de voorzitter van de raad, na overleg in het presidium, de indeling van de zitplaatsen in de raad herzien, 
indien daartoe aanleiding bestaat. Naar aanleiding van een verzoek van de VVD-fractie en gezien de 
beoogde installatie van de nieuwe raadsleden is een nieuwe indeling gemaakt.  

 
 
2. Bijzonderheden voor juli t/m september 

De volgende zaken komen aan de orde:  

 Bestuurlijke uitwisseling met regiogemeenten op Texel: 28 september. 

 Herfstreces: 22 t/m 26 oktober.  

 Behandeling begroting: extra commissie BenM op 17 oktober, raadsbehandeling op 31 oktober  
 (algemene beschouwingen) en 7 november (besluitvorming).  

 Gast van de Raad: 12 november vervalt. In verband met de tijdelijke huisvestingsituatie wordt deze  
 activiteit tot nader orde opgeschort. 
 
 
3.  Evaluatie informatiebijeenkomsten/vergaderingen en voorbespreken raadsvergadering van 9 juli 

2018 
a.  Evaluatie raadsvergadering 
De raadsvergadering van 9 juli jl. wordt (kort) geëvalueerd.  
b. Voorbespreken raadsvergadering  
De raadsvergadering van hedenavond wordt kort voorbesproken.  
Vlak voor de vergadering wordt een nieuwe groepsfoto gemaakt. Daarna zal de voorzitter een moment 
stilte vragen voor het overlijden van voormalig raadslid en wethouder, de heer R.M. Laning.  
Bij agendapunt 2 volgt de beëdiging van de nieuwe raadsleden. 

 



 
 
 
 
4. Vergoeding externe (in)formateurs (IR18.0160) 

In het proces van de college-/coalitievorming hebben de formerende partijen gebruik gemaakt van externe 

(in)formateurs. Het presidium ziet het als een aangelegenheid van de gemeente en acht het wenselijk 

hiervoor een vast budget in de begroting voor formatiekosten op te nemen (optie e. uit het memo). De 

griffie komt met een nader voorstel met de uitwerking hiervan.  
De heer Krul betreurt de huidige gang van zaken met betrekking tot de afspraken die het CDA en Beter  
voor Den Helder hebben gemaakt. Hij geeft daarbij aan dat dit proces vooraf dichtgetimmerd had  
moeten zijn. 
 
 
5. Invulling werkconferentie gemeentebestuur (IR18.0156) 

Op 9 juli 2018 is de jaarlijkse werkconferentie van het gemeentebestuur besproken in het presidium. 

De werkconferentie die gepland stond voor 28 en 29 juni 2018 is wegens een sterk achterblijvende 

belangstelling gecanceld.  
Het presidium is van mening dat moet worden ingezet op een eendaagse werkconferentie. Deze zal echter  
alleen doorgaan met een deelname van minimaal 75%. 
 
 
6. Inventarisatie onderwerpen informatieavonden (IR18.0154) 
In de werkafspraken is onder meer bepaald dat in het presidium twee keer per jaar wordt geïnventariseerd 
over welke onderwerpen een informatieavond gewenst is. Het presidium bepaalt mede aan de hand van 
de ingediende verzoeken per informatieavond, uiterlijk twee maanden voor de betreffende datum, welk 
onderwerp op die avond wordt behandeld. 
 
De leden van het presidium geven diverse specifieke onderwerpen door waarover wellicht een 
informatiebijeenkomst mogelijk is: gebiedsgerichte aanpak, onderwijs, Zeestad, Woningstichting, Haven in 
ieder geval in mei en geïntegreerd jeugdbeleid. 
Het presidium stemt in met het voorstel informatieavonden te besteden aan duurzaamheid.  
 
 
7. Spoorboekje behandeling programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 

(IR18.1555) 
Het presidium stelt het spoorboekje voor de behandeling van de  programmabegroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020 - 2022 (IR18.0155) vast. 
 
 
8. Begroting 2019, stadsprogramma en Kadernota 2020 (IR18.0157) 
Het presidium neemt kennis van de memo over het opstellen van een stadsprogramma voor de huidige 
bestuursperiode en het proces te voorbereiding op de Kadernota 2020-2023 en stemt in met  
het voorgestelde proces ter voorbereiding op de Kadernota 2020-2023. 

 
 
9. Eindverantwoording fractievergoedingen  
Het presidium heeft geen op- of aanmerkingen waarmee de vaststelling van de eindverantwoording van de 
VVD is vastgesteld.  
 

 
10. Concept-vergaderschema 2019 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2019 

(IR18.0161/IR18.0162) 
Het presidium stelt het vergaderschema 2019 raads- en commissievergadering en de P&C brief 2019 vast. 
 
 
11. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
Het presidium bespreekt het overzicht van burgemeester en wethouders met de stand van openstaande 
schriftelijke vragen, moties en toezeggingen. 

 



 

 

 

 

12. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

Het presidium heeft geen aanvullingen en stelt de bestuurlijke planning van 20 september 2018 vast. 
 
 
13. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 7 mei 2018 (BSL18.0021) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
14. Rondvraag 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 

 

 

Eerstvolgende vergadering: 28 november 2018 


