AGENDA
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
26 januari 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, B.O.B. Haitsma,
L. Kuipers, E.M. Krijns, F.F. van der Paard, R. Post, T. Biersteker-Giljou,
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: 22 januari 2015.

AGENDAPUNTEN

1. Opening en mededelingen.

Informatiebijeenkomst Gemini: 27 januari 2015.

Regionale samenwerking (Slim Samenwerken): stand van zaken.

Regionale bijeenkomst ‘Slim Samenwerken’: 28 januari 2015.

Voorjaarsreces: 23 t/m 27 februari 2015.
2. Bijzonderheden voor februari.

Vooralsnog geen bijzonderheden.
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering 26 januari 2015.
De vergadering van 1 december wordt (kort) geëvalueerd. Voor de vergadering van 26 januari 2015
kunnen eventuele aandachtspunten en bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden
doorgenomen.
4. Plan van aanpak evaluatie werkwijze. (IR15.0015, IR15.0016, IR15.0017)
De gemeenteraad heeft in 2007 een nieuwe werkwijze voor de gemeenteraad ingevoerd. In plaats van
een maandelijkse raadsvergadering op een vaste dag en commissievergaderingen op verschillende
dagen van de week (verspreid over de maand), is besloten alleen nog op maandagavond te
vergaderen. De werkwijze is nadien geëvalueerd in 2008, 2009, 2012 en 2014.
Het presidium heeft op 1 december 2014 besloten de evaluatie van de werkwijze van de raad en de
commissies in januari 2015 opnieuw te starten. De focus bij deze evaluatie ligt op het al dan niet in
gewijzigde vorm continueren van de huidige werkwijze. In de bij deze agenda opgenomen memo
wordt hier nader op ingegaan.
Het presidium wordt voorgesteld
1. de voorgestelde opzet, planning en vragenlijst voor de evaluatie van de werkwijze vast te stellen;
2. de griffier op te dragen een voorstel tot herziening van het Reglement van orde voor de raad en
de Verordening op de raadscommissies eerst ná de evaluatie van de werkwijze ter behandeling
aan te bieden.
5. Uitwerking coalitieprogramma: voorstellen burgers in commissies. (IR15.0018, IR15.0019)
Op 1 december jl. heeft het presidium een richtinggevende uitspraak gedaan over de wijze waarop
voorstellen van burgers in de commissies kunnen worden behandeld. Daarbij is afgesproken dat aan
de hand van deze uitspraak het presidium een nader (uitvoerings)voorstel krijgt voorgelegd. Dit
voorstel treft u bijgaand aan
Uw presidium wordt voorgesteld:
1. aan de Verordening op de raadscommissies 2010 een artikel toe te voegen betreffende
agenderingsverzoeken van derden voor commissievergaderingen (nieuw artikel 17a);
2. anticiperend op de formele vaststelling van de wijziging van de Verordening op de
raadscommissies 2010 de voorgestelde werkwijze per direct in te voeren;
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3.

in ‘Raad en Daad’ en op de website van de gemeenteraad expliciet aandacht te besteden aan
deze nieuwe mogelijkheid tot interactie met de raadscommissies.

6. Startbijeenkomst strategische doelen Den Helder. (IR14.0158, IR15.0020)
Onlangs informeerde het college van burgemeester en wethouders de raad over het houden van een
startbijeenkomst over het herijken van de Strategische Visie 2020 c.a. (zie raadsinformatiebrief
RI14.0158, opgenomen als bijlage bij deze agenda).
In de bij deze agenda opgenomen memo van het college van burgemeester en wethouders wordt een
voorstel gedaan ten aanzien van de invulling van de bijeenkomst.
Het presidium wordt voorgesteld over de memo van het college een mening te vormen.
7. Webmail GemeenteOplossingen. (IR15.0021)
De leden van de gemeenteraad, raadscommissies en fractieondersteuners maken sinds maart 2014
gebruik van de webmailfunctionaliteit van GemeenteOplossingen. Op dit moment gaat het om 96
gebruikers. Gedurende de afgelopen periode is gebleken dat de huidige webmailfunctionaliteit een
aantal tekortkomingen kent. Zo is er geen adresboek van de organisatie aanwezig, ontvangen de
gebruikers relatief veel spam en kan de taal niet worden gewijzigd in het Nederlands. Dit leidt tot
onvrede bij de gebruikers en geeft aanleiding de huidige functie te herzien. In de bij deze agenda
opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.
Het presidium wordt voorgesteld:
1. de huidige webmailfunctionaliteit te beëindigen;
2. te kiezen voor scenario 2 als alternatief per 1 april 2015;
3. de raadsgriffie een avond te laten verzorgen met uitleg voor gebruikers.
8. Opdrachtbevestiging jaarrekening 2014 EY.
Ernst & Young Accountants (in het vervolg “EY” genoemd) heeft ons op 9 oktober 2014 de conceptopdrachtbevestiging 2014 toegezonden. Daarin is naar voren gekomen dat EY de
accountancydiensten vanaf het boekjaar 2014 niet meer kan uitvoeren voor het (in het jaar 2012)
overeengekomen bedrag. In de bij deze agenda opgenomen memo (niet openbaar in verband met de
daarin opgenomen financiële informatie) wordt hier nader op ingegaan.
Uw presidium wordt voorgesteld:
1. akkoord te gaan met de opdrachtbevestiging 2014 van Ernst & Young accountants zoals in de
memo is opgenomen;
2. in mei 2015, naar aanleiding van een nader voorstel van EY, opnieuw te overwegen EY al dan
niet aan te wijzen als accountant voor de boekjaren 2015 en 2016.
9. Werkgroep ‘Monitoring Sociaal Domein’. (IR15.0022)
Tijdens een informerende bijeenkomst voor de commissie Maatschappelijke ontwikkeling over de
transities in het Sociaal Domein op donderdag 4 september 2014 is gesproken over een werkgroep
‘Monitoring Sociaal Domein’. Hierbij zijn geen randvoorwaarden genoemd. Leden van de commissie
die interesse hebben om deel te nemen in deze werkgroep werd gevraagd dit door te geven aan de
griffie. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt nader ingegaan op de samenstelling.
Het presidium wordt voorgesteld de werkgroep ‘Monitoring Sociaal Domein’ te laten bestaan uit
maximaal 1 lid per fractie. Indien een fractie verhinderd is kan binnen de fractie voor vervanging
gezorgd worden.
10. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2015.
Voor 2015 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is
opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en
aanmerkingen e.d. in te brengen, waarna het jaarplan 2015 definitief kan worden gemaakt.
Het presidium wordt voorgesteld met het concept-Jaarplan raadsgriffie 2015 in te stemmen.
11. Vaststelling besluitenlijst Presidium 1 december 2014. (BSL15.0006)
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 1 december 2014 is als bijlage bij deze agenda
opgenomen.
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12. Rondvraag.

Ter kennisname en informatie:
- Eerstvolgende vergadering: 2 maart 2015.
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