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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 18 maart 2019 om 18.00 uur in de trouwzaal, gemeentehuis Den Helder (voor een 
broodmaaltijd wordt gezorgd). 

 

Aan:  H.M. Krul (plv.voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
S. Hamerslag, N. List, H.S. Mosk.  

Afwezig: K.F. Schuiling (voorzitter) 
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 14 maart 2019. 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen  Stand van zaken indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen (voor 1 maart).   Stand van zaken rondje fracties door driehoek. 

 
2.  Bijzonderheden voor maart/april (zie ook de bestuurlijke kalender)  Laatste bijeenkomst aanloop Kadernota: 21 maart.   Informatiebijeenkomst Beheer openbare ruimte 2018 en 2019: 1 april.  Informatiebijeenkomst [onderwerp]: 23 april.  Meireces: 29 april t/m 3 mei.  
 
3.  Evaluatie raadsvergaderingen  

De raadsvergadering van 25 februari wordt (kort) geëvalueerd. 
 
4. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 

Het presidium is door de raad aangewezen voor het vaststellen van de bestuurlijke termijnkalender 

(RB15.0104). Achterliggende gedachte hierbij is de raad meer invloed te geven op de bestuurlijke 

planning, die in de praktijk voornamelijk door het college van burgemeester en wethouders wordt 

gevuld. De bestuurlijke termijnplanning wordt om die reden ter vaststelling geagendeerd voor uw 

vergadering.  
 

Het presidium wordt voorgesteld:  

1. aan te geven welke concrete onderwerpen u, in aanvulling op de bestuurlijke termijnplanning, in 

de planning opgenomen wilt zien en/of in meerdere fases (beeldvormend, oordeelsvormend) 

wenst te behandelen;  

2. de bestuurlijke planning, d.d. [datum] 2019, vast te stellen. 
 
5. Behandeling Kadernota 2020 – 2023 (IR19.0029) 
Het Presidium heeft in november 2018 de behandeling van de programmabegroting 2019, inclusief de 
algemene beschouwingen, geëvalueerd. De griffier heeft daarbij aangegeven de opmerkingen bij deze 
evaluatie te betrekken bij een voorstel voor de behandeling van de Kadernota 2020-2023, waarin 
opgenomen voorstellen over de behandeling van de algemene beschouwingen en de wijze van het 
voeren van het debat. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 

Het presidium wordt voorgesteld:  

1. de algemene beschouwingen bij de Kadernota 2020-2023 én de reactie van het college van 

burgemeester en wethouders alleen schriftelijk te doen. De geplande behandeling van de 

algemene beschouwingen in de raadsvergadering van 1 juli 2019 komt daarmee te vervallen; 

2. een aparte persbijeenkomst voor fractievoorzitters te organiseren over de algemene 

beschouwingen; 

3. bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023 op 8 juli 2019 debatrondes per thema te houden 

met de inzet van een externe gespreksleider; 

4. de griffier op te dragen een externe debatleider in te huren; 

5. de bestuurlijke agenda voor de behandeling van de Kadernota vast te stellen overeenkomstig het 

op pagina 4 van deze memo opgenomen tijdschema. 
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6. Verordening op de rechtspositie raads- en commissieleden (RVO19.0026, RB19.0028) 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de arbeidsvoorwaarden van alle decentrale politieke ambtsdragers 
ondergebracht in één rechtspositiebesluit en nader uitgewerkt in één rechtspositieregeling. In verband 
met dit nieuwe besluit dient de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
gemeente Den Helder 2017 vervangen te worden door een regeling rechtspositie burgemeester en 
wethouders en een verordening rechtspositie raads- en commissieleden. Dit voorstel betreft de 
verordening voor raads- en commissieleden. 

 
Het presidium wordt voorgesteld het concept-raadsvoorstel door te geleiden voor de behandeling in 
commissie en raad.  
 
7. Huisvesting gemeente in relatie tot invulling van het bestuursdomein 
Zowel de tijdelijke huisvesting van het bestuursdomein aan de Kerkgracht als de definitieve op 
Willemsoord heeft gevolgen voor onder meer de invulling/indeling van de ruimten voor de raads- en 
commissievergaderingen, de fractiekamers en de Griffie. De Agendacommissie en 
Werkgeverscommissie hebben aangegeven het van belang te vinden bij dit proces namens de raad te 
worden betrokken.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de leden van de Agendacommissie en Werkgeverscommissie aan te 
wijzen om namens de raad de begeleiding van tijdelijke en permanente invulling van de huisvesting 
van het bestuursdomein te verzorgen.  
 
8. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
Het presidium bespreekt in iedere vergadering een overzicht van het college van burgemeester en 
wethouders met de stand van zaken van openstaande schriftelijke vragen, nog niet afgehandelde 
moties en toezeggingen. Het meest actuele overzicht is als bijlage bij deze agenda opgenomen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld het overzicht ‘afhandeling schriftelijke vragen, moties en 
toezeggingen’ te bespreken.  
 
9. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 26 november 2018 en 28 januari 2019 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2019 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
10. Rondvraag 
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 6 mei 2019. 


	AGENDA
	voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
	op 18 maart 2019 om 18.00 uur in de trouwzaal, gemeentehuis Den Helder (voor een broodmaaltijd wordt gezorgd).

