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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM 
7 december 2015 om 18.00 uur (tot uiterlijk 18.45 uur) in de trouwzaal, gemeentehuis. 
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 
Aan:  K.F. Schuiling (voorzitter) en de fractievoorzitters P.R. Reenders, J. Klopstra,  

H.C. Baanstra, R. Slort, P. de Vrij, R. Post, T. Biersteker-Giljou, G. Assorgia,  
N. Dol-Cremers, M.C. Wouters, M. Vermooten, K. van Driesten. 

Afwezig: --.  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 3 december 2015. 
 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

• Vooralsnog geen bijzonderheden.  
 

2.  Bijzonderheden voor december/januari 
• Workshop EY over knelpunten bij de uitvoering van de decentralisaties: 9 december. 
• Kerstreces: 21 december t/m 1 januari 2016. 
• Nieuwjaarsreceptie: maandag 4 januari 2016, aanvang 19.30 uur (Stadshal Schouwburg De 

Kampanje).  
• Start nieuwe werkwijze en eerste commissievergaderingen: maandag 11 januari 2016. 

 
3.  Evaluatie vergaderingen  
a. Evaluatie proces begroting 2016 (IR15.0183) 
In de bij deze agenda opgenomen memo is een korte evaluatie opgenomen van het begrotingsproces.  
 
Uw presidium wordt voorgesteld:  
1. de begrotingsbehandelingen in november 2015 en de aanloop daar naar toe te evalueren;  
2. bij de behandeling van de bestuurlijke termijnplanning aan te geven welke onderwerpen u, in 

aanloop naar de Kadernota 2017-2020, nader wenst uit te diepen met de portefeuillehouder en 
de ambtelijk deskundigen. 

3. een uitspraak te doen over:  
a. de gewenste behandeling van de algemene beschouwingen bij de Kadernota 2017-2020  

(zie cursieve tekst op pagina 2 van de memo); 
b. het spoorboekje voor het besluitvormende deel van de raadsvergadering over de Kadernota 

2017-2020 (zie cursieve tekst op pagina 3 van de memo); 
4. voorstellen ter verbetering in te brengen voor het proces richting de Kadernota 2017-2020. 
 
b. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen 
De vergaderingen van 12 oktober, 2 en 16 november 2015 worden (kort) geëvalueerd. 
 
c. Tijdstip voorbespreken raadsvergadering 
De VVD heeft verzocht het tijdstip van het voorbespreken van de raadsvergaderingen van 19.00 uur 
te verplaatsen naar 18.30 uur, zodat er nog ruimte is om zaken met de fractie voorafgaand aan de 
raadsvergadering kort te kunnen sluiten.  
 
Het presidium wordt verzocht over het verzoek een standpunt in te nemen.  
 
4. Verdeling fractiekamers 
Er is een verzoek ontvangen van de nieuw gevormde fractie ‘Beter voor Den Helder’ om te beschikken 
over een eigen fractiekamer. De fractie ‘Beter voor Den Helder’ heeft de wens kenbaar gemaakt, 
gezien de grootte van de fractie en de functie daarmee gepaard gaande binnen de oppositie, de grote 
fractiekamer direct grenzend aan de raadzaal beschikbaar te stellen. 
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Na de verkiezingen zijn de fractiekamers verdeeld aan de hand van de verkiezingsuitslag (van groot 
naar klein). Op dit moment zijn alle ruimten door fracties bezet.  
 
Het presidium wordt verzocht over het verzoek een standpunt in te nemen.  
 
5.  Evaluatie raadsacademie (IR15.0184) 
In 2014 is de gemeente Hollands Kroon het initiatief genomen om een Raadsacademie voor 
raadsleden te ontwikkelen. In verband hiermee heeft het presidium op 6 november 2014 besloten met 
ingang van 2015 aan de pilot Raadsacademie deel te nemen voor de duur van één jaar. In de bij deze 
agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de raadsacademie: 
1. te evalueren; 
2. een keuze te maken om al dan niet de deelname aan de raadsacademie voor te zetten.  
 
6. Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaren 2015 en 2016 
Op 28 oktober 2015 is van EY de ‘Opdrachtbevestiging accountantscontrole dienstjaren 2015 en 2016 
gemeente Den Helder’ ontvangen. De bij dit agendapunt behorende memo ligt voor u onder 
geheimhouding ter inzage bij de griffier, aangezien het niet wenselijk is dat de bedragen in deze 
memo openbaar worden in verband met de periodieke aanbesteding van accountancydiensten en 
daarmee het financiële belang van de gemeente. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. in te stemmen met de opdrachtbevestiging 2015 en 2016 voor EY; 
2. EY uit te nodigen uiterlijk 1 maart 2016 duidelijkheid te geven over de PM-posten; 
3. de griffier op te dragen in het tweede kwartaal van 2016 te starten met de voorbereidingen voor 

de Europese aanbesteding van de accountancydiensten voor de jaren 2017 tot en met 2021, 
resulterend in het aanwijzen van de accountant in maart 2017. 

 
7. Nieuwe visie op Planning en Control (IR15.0185) 
De gemeenteraad heeft het college van b&w opdracht gegeven opvolging te geven aan de 
aanbevelingen uit het RKC-rapport ‘Evalueerbaarheid van beleid’. Op 29 september jl. is het Plan van 
aanpak daarvoor met raadsinformatiebrief aan de raad toegezonden. De aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie houden nauw verband met de planning- en-controlcyclus (P&C-cyclus). 
Daarom zijn bij het maken van het plan van aanpak ook opmerkingen betrokken vanuit de 
Auditcommissie en de aanbevelingen van de commissie BBV (commissie Depla). Uit het plan van 
aanpak volgen diverse projecten die bijdragen aan een modernisering van de planning en 
control(cyclus en producten) van de gemeente. Het gaat o.a. om verbetering van de monitoring en 
sturingsinstrumenten, digitalisering van processen en producten en betere verbinding tussen doelen in 
de begroting en onderliggend beleidsnota’s. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier 
nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de auditcommissie aan te wijzen om met enkele leden van de 
stuurgroep Modernisering P&C van gedachten te wisselen over de concept-visie op P&C die 
momenteel wordt opgesteld.  
 
8.  Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2014. 
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 Stadspartij Den Helder en 
Helder Onafhankelijk! liggen met de bijbehorende conceptbrieven en de vastgestelde bedragen ter 
inzage in de leeskamer.  
 
Van de fractie Vrije Socialisten is de eindverantwoording niet in definitieve vorm ontvangen.  
 
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.  
 
9. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 12 oktober 2015 
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De openbare besluitenlijst van de vergadering van 12 oktober 2015 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
10. Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering: 8 februari 2016.  
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