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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
2 april 2012 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:   de heer K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters B.O.B. Haitsma, T. Rijnten, 

P. Bakker, L. Kuipers, T. Biersteker-Giljou, S. Dekker, W. Burggraaff, D.R. Pastoor,  
N. Dol-Cremers, R.T.G. Prins. 

Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gem.secr. H. Raasing.  
Verzenddatum: 29 maart 2012. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
 

• Informeel overleg presidium - college: 12 april 2012.   
• Jaarcongres VNG 5 en 6 juni 2012 (brochure ligt ter inzage in de leeskamer + zie ook 

ledenbrief VNG (BB/U201200497, Lbr.12/036) over opzet en kosten, als bijlage opgenomen).  
• Brief rekenkamercommissie (kenmerk: AU12.02332, als bijlage opgenomen) over oriëntatie 

regionalisering rekenkamerfunctie.  
 
2.  Bijzonderheden voor april/mei. 
 

1. Presentatie rekenkamercommissie rapport Zeestad: 16 april, 19.00 uur, raadszaal. 
2. Gast van de raad: 23 april 2012. 
3. Presentatie motorcross: 25 april 2012, 20.00 uur (inloop 19.30 uur) gemeentehuis Hollands 

Kroon. 
4. Lezing M. Schoenmaker: 26 april 2012, aanmelden voor 12 april. 
5. Werkbezoek haven Rotterdam: zaterdag 28 april 2012. 
6. Meireces: 30 april t/m 4 mei 2012. 
7. Technische toelichting Kadernota: 7 mei, 18.00 uur.   

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 2 april 

2012. 
 
De raadsvergadering van 19 maart 2012 wordt (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 2 april 
2012 kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden 
doorgenomen (bij dit agendapunt zijn geen stukken opgenomen).  
 
4. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2011. 
 
Elke fractie dient binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar via het presidium bij de 
raad verantwoording af te leggen over de besteding van de financiële bijdrage voor 
fractieondersteuning. De eindverantwoordingen van de fracties van de VVD, Trots, CDA, PvdA, 
GroenLinks, BB, Stadspartij Den Helder evenals de bijbehorende concept-brieven met de 
vastgestelde bedragen, liggen ter inzage in de leeskamer.  
 
Van de fracties van D66 en CU zijn de eindverantwoordingen ontvangen, maar zijn de bedragen nog 
niet vastgesteld.  
 
De fractie van de (voormalige) SP heeft geen eindverantwoording ingediend.  
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of 
aanmerkingen te maken, waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen volgt.  
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5.  Concept-jaarverslag raadsgriffie 2011. 
 
Bij deze agenda is in concept het jaarverslag van de griffie als bijlage opgenomen (IR12.0128). Het 
presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en aanmerkingen, e.d. in te 
brengen, waarna het jaarverslag 2011 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2011. 
  
6. Twitter 
 
In het jaarplan van de raadsgriffie is onder meer de inzet van Twitter opgenomen als nieuwe activiteit. 
Met een Twitter-account voor de gemeenteraad Den Helder (@RaadDenHelder) wordt beoogd uit te 
dragen wat de gemeenteraad doet en besluit en betrokkenheid te genereren bij het politieke proces. 
Daarmee is de inzet van Twitter een aanvulling op de mondelinge, audio visuele, schriftelijke en 
digitale middelen die al worden ingezet. In de bij deze agenda opgenomen memo (IR12.0129) wordt 
hier nader op ingegaan en een voorstel gedaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de inzet van Twitter als aanvulling op de huidige 
raadscommunicatiemiddelen.  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 5 maart 2012. 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 5 maart 2012 (RC.0483) is als bijlage bij deze 
agenda opgenomen.  
 
8.  Rondvraag.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Stand van zaken D-Bate (IR12.0130); 
- Eerstvolgende vergadering: 14 mei 2012.  


