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Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie van 24 oktober 2022  
 
Aanwezig: 
C.M. Bazen, R.N. Bruin, M.E. Dijk, H.M. Krul, B. Niggendijker, M. Pastoor, leden; 
M. Huisman, adviseur; 
F. Blok, raadsadviseur; 
K. van Veen, gemeentesecretaris. 
 
Afwezig: 
J.A. de Boer, adviseur. 
 

 
1. Opening en mededelingen. 
De heer Pastoor zit deze vergadering voor. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de  
heer De Boer. De vier vanmorgen verzonden agenderingsverzoeken worden betrokken bij agendapunt 4.   
   
2. Beknopt verslag van de vergadering van de agendacommissie op 5 september 2022.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Evaluatie van de afgelopen raads- en commissievergaderingen. 
De agendacommissie wijst nogmaals op de omgangsvormen tijdens een vergadering en benoemt daarbij 
als voorbeeld het hoorbaar met elkaar praten tijdens de inbreng van commissieleden en het (zonder goede 
reden) weglopen bij de vergadering.  
 
Het op voorhand indienen van technische vragen blijft een aandachtspunt en zal daarom, daar waar 
noodzakelijk, benoemd blijven worden. Ook de grote opsomming van vragen in de commissie Bestuur en 
Middelen van 13 oktober 2022 wordt genoemd; de agendacommissie maakt hierbij echter de opmerking 
dat de kwaliteit van de stukken hierbij ook een rol kan spelen. 
 
De agendacommissie is positief over de behandeling van het door de fractie van de PvdA ingebrachte 
agenderingsvoorstel met betrekking tot de notitie ‘Helders nautisch cultureel erfgoed’ in de commissie 
Maatschappelijke ontwikkeling.     
 
4. Vooruitblik naar de komende raads- en commissievergaderingen en bespreking van de 

Bestuurlijke termijnkalender. 
De Heer Krul geeft aan dat hij zeer ontstemd is geweest dat de afspraak die vorige vergadering was 
gemaakt om de volgende dag een terugkoppeling te geven, niet is nagekomen. Hij waardeert de reactie die 
de heer Van Veen daarna hierop heeft gegeven. Blijft echter dat processen ook vaak niet volgens afspraak 
lopen; vanmorgen heeft de agendacommissie vier agenderingsverzoeken ontvangen terwijl afgesproken is 
dat dit niet meer op zo een korte termijn voor een vergadering zou gebeuren. De agendacommissie 
bespreekt de agenderingsverzoeken daarom niet en verzoekt de griffie deze morgen via de mail voor te 
leggen.  
De heer Van Veen geeft hierna een nadere toelichting over de oorzaken en de huidige gang van zaken en 
oplossingsrichtingen. Hij zal over bovenstaande ook een terugkoppeling geven in het college. 
   
De heer Van Veen geeft aan de data en vorm van agendering te controleren van de Startnotitie 
participatieverordening (Bestuur en Middelen 13 februari 2023) en de Havenvisie (Bestuur en Middelen 
derde kwartaal). Daarnaast geeft hij aan dat er nog onderwerpen worden toegevoegd naar aanleiding van 
het college uitvoeringsprogramma. De heer Krul merkt op dat er voor 2023 nog geen onderwerpen voor de 
commissie Maatschappelijke ontwikkelingen zijn ingevuld.      
 
5. Commissievergaderingen op één avond. 
Dit agendapunt is wegens tijdsgebrek doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
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6. Roulatieschema commissievoorzitters. 
De agendacommissie stelt het roulatieschema commissievoorzitters tot aan het zomerreces van 2023 vast. 
 
7. Datum volgende vergadering agendacommissie. 
De eerstvolgende ‘fysieke’ vergadering van de agendacommissie staat gepland op maandag 14 november 
2022 aanvang 18.00 uur.  
   
8. Rondvraag. 
De heer Bazen geeft aan dat bij afgelopen commissievergaderingen een aantal maal sprake was van een 
haperende microfoon.  
De heer Huisman geeft in antwoord op de vraag van de heer Bazen aan dat de LOS zelf beslist of en 
welke vergaderingen er door hen worden uitgezonden. 
De heer Huisman geeft aan dat er mogelijk begin december een bezoek voor de raadsleden aan het 
nieuwe stadhuis kan plaatsvinden waarbij de voortgang van de bouw kan worden bekeken. 
  
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering om 19:15 uur. 
 
 
 


