
Agenda voor de vergadering van de agendacommissie op maandag 14 november 2022 om 19:00
in commissiekamer 1 aan de Kerkgracht 1 te Den Helder 

Aan de leden: C.M. Bazen, R.N. Bruin, M.E. Dijk, H.M. Krul, B. Niggendijker en M. Pastoor. 

Cc-adviseurs: J.A. de Boer (voorzitter van de raad) en M. Huisman (raadsgriffier). 
Raadsadviseur: F. Blok.
Gemeentesecretaris: K. van Veen.

AGENDA

1. Opening en mededelingen.

2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 24 oktober 2022. 
Voorgesteld wordt het verslag vast te stellen.

3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen.
De agendacommissie wordt voorgesteld de afgelopen raads- en commissievergaderingen te 
evalueren. 
Hierbij worden in ieder geval de volgende onderwerpen geëvalueerd:
- ‘Presentatie eigen bijdrage Wmo-taxivervoer’, zoals deze geagendeerd was op basis van het 

agenderingsverzoek dat behandeld is door de agendacommissie, in de vergadering van de 
commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 8 november 2022.

- Voortzetting van de geschorste vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 7 
november 2022, waaronder het aanwijzen van een voorzitter voor 16 november 2022 (datum 
voortzetting).   

4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen en bespreking van de 
Bestuurlijke termijnkalender.
De agendacommissie wordt voorgesteld de komende raads- en commissievergaderingen en de 
Bestuurlijke termijnkalender versie 10 november 2022 te bespreken.

Op 8 november is een mail verstuurd met onder andere het verzoek te reageren op twaalf 
agenderingsverzoeken. Gezien de diversiteit van de reacties op deze agenderingsverzoeken 
worden deze nogmaals voorgelegd en besproken.  

Daarnaast wordt voorgesteld het aanvangstijdstip van de vergadering van de commissie Bestuur 
en Middelen van 28 november 2022 te bespreken.   

5. Commissievergaderingen op één avond.
Bij het betrekken van het nieuwe stadhuis op Willemsoord zal er weer op één avond vergaderd 
worden door alle commissies. De agendacommissie wordt voorgesteld een aantal praktische 
zaken hieromtrent te bespreken waaronder de invulling annex opzet van de avond en de rol van 
de commissievoorzitters hierbij. Mede aan de hand van deze inbreng kan vervolgens een 
voorstel worden gemaakt voor de vergadering van het Presidium. 

6. Datum volgende vergadering agendacommissie.
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag 
12 december 2022 aanvang 18.00 uur. 

7. Rondvraag.

8. Sluiting.
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