
 

¥ 
Memo  

 
 

Datum: 1 februari 2010 
Aan: het presidium. 
Van: dhr. R. de Jonge, griffie 

Onderwerp: Overdrachtsdocument tbv. de nieuwe raad aan de hand van de evaluatie van Helderberaad. 
 
 
In november 2009 is een evaluatie gehouden onder de raadsleden, commissieleden, fractie-
assistenten, collegeleden, het ambtelijk management en een kleine groep overigen over de werkwijze 
van raad en commissies (Helderberaad). Deze evaluatie heeft geleid tot een rapportage, getiteld 
‘Helderberaad, twee jaar later’. Deze rapportage, die kan worden beschouwd als een 
overdrachtsdocument aan de nieuwe raad ten aanzien van de werkwijze, wordt u ter behandeling in 
uw vergadering van 15 februari 2010 aangeboden.  
 
In hoofdstuk 3 van de rapportage (pagina’s 21 t./m 28) zijn de conclusies en aanbevelingen 
opgenomen. De aanbevelingen betreffen deels adviezen aan de nieuwe raad en deels opdrachten 
aan de griffier en het college van burgemeester en wethouders voor de nieuwe raad. Het presidium 
wordt gevraagd hiermee in te stemmen. 
De aanbevelingen zijn hieronder samengevat weergegeven. 
 
 

Adviezen aan de nieuwe raad 
 
I De nieuwe raad wordt voorgesteld de volgende onderdelen van Helderberaad te  
 handhaven: 
a de huidige vergadervorm (conclusie 1, pag. 21); 
b de flexibele samenstelling van de commissies (conclusie 5, pag. 23); 
c het technisch en roulerend voorzitterschap (conclusie 5, pag. 23); 
d het spreekrecht burgers inclusief de reactiemogelijkheid na de eerste termijn (conclusie 7, 
 pag. 24); 
e geen interrupties tijdens de eerste termijn (conclusie 10, pag. 25); 
f de huidige (gewogen) spreektijdregeling met de toevoeging dat deze opnieuw wordt bezien bij
 de behandeling van de notitie van de griffier over debatvoering in vergaderingen 
 (conclusie 11, pag. 25); 
g bij voorkeur gebruik te maken van de huidige vergaderfaciliteiten in het gemeentehuis voor  
 vergaderingen van de commissies (conclusie B4, pag. 27). 
 
II De nieuwe raad wordt voorgesteld wordt de volgende suggesties niet over te nemen: 
a Het verzetten van de vergaderingavond naar de woensdag (suggestie A1, pag. 27); 
b Het houden van een pauze (koffie drinken) tijdens raadsvergaderingen om met burgers te 
 praten (suggestie A2, pag. 27); 
c Het invoeren van een ‘actualiteitenkwartiertje’ (conclusie 6, pag. 23). 
  
III Verder wordt de nieuwe raad geadviseerd: 
a het aantal commissieleden per fractie in commissievergaderingen alsmede het organiseren 
 van trainingen effectief vergaderen te betrekken bij de instelling van de commissies en voor  
 zover van toepassing bij de vaststelling van het Reglement van Orde voor de  
 commissievergaderingen (conclusie 5 pag. 23).  
b met het college van burgemeester en wethouders afspraken te maken over de onderwerpen  
 waarbij de raad in een vroeg stadium betrokken wenst te worden. Het collegeprogramma 
 2010-2013 dient hiervoor de basis te vormen. De notitie Kaderstelling (juli 2009) dient hierbij 
 als leidraad te dienen (conclusie 8, pag. 24); 
 



IV De nieuwe raad wordt verzocht over de volgende vragen een uitspraak te doen: 
 
a Dient aan de verbetering van de beeldkwaliteit via L.O.S. prioriteit te worden gegeven? 
 Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat dit een prijzige aangelegenheid is. 
 Mogelijk dat dit aspect kan worden betrokken bij nieuwbouw van het stadhuis. 
 Desgewenst dient het college van burgemeester en wethouders te worden opgedragen een  
 notitie aan te bieden waarin wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn en welke  
 financiële consequenties hieraan zijn verbonden (conclusie 14, pag. 25); 
 
b Is het wenselijk een apart persmoment te organiseren na een raadsvergadering, analoog aan  
 een persconferentie na een vergadering van het college van burgemeester en wethouders? 
 Bijvoorbeeld door de voorzitter van de raad met 2 raadsleden en de griffier. Daarmee zou dan  
 wel een mediamoment ontstaan met een eigen dynamiek waarbij het lastig zal zijn als eenheid  
 naar buiten te treden (analoog aan het college van burgemeester en wethouders).  
 (conclusie 14, pag. 26); 
 
c Dient er prioriteit te worden gegeven aan een het publiceren van een wekelijkse ‘raad en  
 daad’? Daarbij dient in ogenschouw te worden genomen dat hieraan personele en financiële 
 consequenties zijn verbonden. 
 Desgewenst dient de griffier te worden opgedragen uiterlijk 1 mei 2010 een nader  
 voorstel voor te bereiden, inclusief personele en financiële consequenties.  
 De hieruit voortvloeiende lasten dienen te worden betrokken bij de behandeling van de 
 kadernota 2011-2014 (conclusie 14, pag. 26); 
 
d Is het wenselijk om hamerpunten aan het einde van de raadsvergadering te agenderen? 

Daarbij wordt opgemerkt dat er bewust voor gekozen is te beginnen met hamerpunten omdat 
daarmee eerst een aantal besluiten kan worden genomen en daarna alleen nog maar 
vergadert hoeft te worden over de discussiepunten.(suggestie A3, pag. 27);  

 
e Dient er prioriteit te worden gegeven aan het bieden van een SMS-service ten aanzien van 
 onderwerpen die behandeld gaan worden?  

Daarbij dient te worden opgemerkt dat we reeds gebruik maken van een algemene e-mail-
notificatie, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. 
Desgewenst dient de griffier opgedragen te worden een nader voorstel aan het presidium te 
doen (suggestie B3, pag. 27); 

 
f Is het wenselijk om de rol en/of samenstelling van de agendacommissie te wijzigen? 
 Desgewenst dient de griffier te worden opgedragen een voorstel voor te bereiden tot 
 aanpassing van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad en de 
 commissies (suggestie C1, pag. 28). 
 
 

Nadere opdrachtverlening voor de nieuwe raad 
 
 
V Het presidium wordt voorgesteld de griffier op te dragen: 
a een lijst op te stellen met onderwerpen die in aanmerking komen voor een themabijeenkomst 
 en/of werkbezoek en in een kort tijdsbestek kunnen worden voorbereid (conclusie 1, pag. 21); 
b voor het zomerreces 2010 een startnotitie Burgerparticipatie op te stellen ter behandeling in  
 de commissie Bestuur en Middelen. In deze startnotitie dient te worden aangegeven op welke 
 momenten er bestuurlijke afstemming plaatsvindt voorafgaand aan de vaststelling van een 
 nota Burgerparticipatie. Tevens kan de raad inhoudelijke kaders meegeven in deze 
 startnotitie (conclusie 2, pag. 21). 
c uiterlijk in mei 2010 een startnotitie Debatvoering aan het presidium - in verband met 
 werkwijze-aspecten - aan te bieden, waarin in ieder geval wordt ingegaan op het moment van 
 agenderen van onderwerpen, de wijze van behandeling, het betrekken van derden, de rol van 
 de voorzitter, het benoemen van debatpunten, het gebruik van spreekgestoelten, de orde van 
 de raadsvergadering en het organiseren van debattrainingen. Ook de gewenste invulling van 
 het voorzitterschap dient hierbij te worden betrokken (conclusie 3, pag. 22); 



d uiterlijk 1 mei 2010 een ‘Instructie commissievoorzitters’ op te stellen (conclusie 4, pag. 22); 
e alle beleidskaders die zijn vermeld in de afzonderlijke programma’s van de 
 programmabegroting op een overzichtelijke manier te ontsluiten via het 
 raadsinformatiesysteem (conclusie 9, pag. 24). 
 
VI Het presidium wordt voorgesteld het college van burgemeester en wethouders op te  
 dragen: 
a het voorbereidingstraject van belangrijke beleidsnota’s vooraf kort te sluiten met de raad.  
 Met de raad dient afgestemd welke nota’s hiervoor in aanmerking komen.   
 Het collegeprogramma 2010-2013 dient hiervoor de basis te vormen (conclusie 2, pag. 21); 
b bij het collegeprogramma 2010-2013 een bestuurlijke planning op te stellen en deze ter 
 vaststelling aan de raad voor te leggen. Hierbij dienen tevens nadere afspraken te worden 
 gemaakt over de voorbereidingstrajecten van belangrijke beleidsthema’s en de bestuurlijke 
 afstemmingsmomenten (zie punt 2). In dit kader wordt nog verwezen naar het rapport van de 
 Rekenkamercommissie van oktober 2006, getiteld ‘quick scan coalitieprogramma 2006-2010 
 gemeente Den Helder’ (conclusie 6, pag. 23). 
c uiterlijk 1 april 2010 een notitie aan het presidium aan te bieden waarbij inzicht wordt geboden  
 in de mogelijkheden de Plaza te verbeteren als vergaderfaciliteit en de hieraan verbonden  
 kosten (conclusie 13, pag. 25); 
d bij berichtgevingen over maatschappelijke onderwerpen een korte historische  
 samenvattting te geven (suggestie B1, pag. 27). 
 
VII Verder wordt het presidium voorgesteld: 
a de suggestie “bij grote onderwerpen burgers te informeren met informatiekeuzes, 
 dilemma’s en uitnodigingen” onder de aandacht te brengen bij de portefeuillehouder met het  
 verzoek dit te betrekken bij de voorbereiding van de nota Burgerparticipatie (suggestie B2, 
 pag. 27); 
b de suggestie “het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe inwoners” onder de aandacht 
 te brengen van het college van burgemeester en wethouders in verband met 
 uitvoeringsaspecten (suggestie C3, pag. 28).   
 
De Stadspartij Den Helder heeft een aantal suggesties ingediend met betrekking tot de werkwijze van 
de raad. Deze suggesties worden nader bezien bij de herziening van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2010 (wordt 
separaat aangeboden). Een van de suggesties betreft het toewijzen van fractiekamers.  
Omdat dit aspect geen onderdeel uitmaakt van het reglement van orde, is het voorstel in deze memo 
opgenomen. 
 
De Stadspartij Den Helder stelt voor : 
* de fractiekamers naar rato van grootte van de fractie- en commissieleden toe te wijzen; 
* personen die zich afscheiden van fracties geen recht hebben op een fractiekamer. 
 
Gelet op een beperkt aantal beschikbare en in grootte verschillende fractiekamers is het wenselijk 
over de verdeling een eerlijke en heldere afspraak te maken. Wij zijn van mening dat de omvang van 
de nieuwe raadsfracties een meer eerlijke grondslag is voor de verdeling van de fractiekamers.  
 
VIII Naar aanleiding van het voorstel van de Stadspartij Den Helder wordt het presidium 
 voorgesteld: 
a. de fractiekamers naar rato van grootte van de fractieleden toe te wijzen;  
 Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag zal in overleg met de lijsttrekkers een verdeling 
 gemaakt worden waarbij de grootste partij de eerste keuze heeft, de tweede grootste partij de 
 tweede keuze heeft etc. 
b. personen die zich afscheiden van fracties geen recht te geven op een fractiekamer. 
 Het staat de raadsleden vrij gebruik te maken van de lees- en fractiekamer. 
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