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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 6 april 2021 om 18.00 uur via videovergadering StarLeaf. 
 

Aan:  J.A. de Boer (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, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: --  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 1 april 2021 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen: niet iedereen heeft deze voor 1 maart 
2021 ingediend. De volgende fracties ontbreken nog (nog geen reactie ontvangen):  
CDA, VVD, PVV, Behoorlijk Bestuur, Gemeentebelangen.  

 Enquête werkwijze raad en commissies: door 19 raadsleden ingevuld.  

 Terugkoppeling door burgemeester van de 1 op 1 gesprekken. 

 Uitnodigingen van de burgemeester per fractie. 

 Lunchoverleg burgemeester - fractievoorzitter: 1 of 2 keer per jaar.  

 Raadsvergadering en vergadering Presidium van 28 april 2021 vervalt.  

 Cursus Politiek Actief gestart op 1 april 2021 met 24 deelnemers. 
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2021 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 25 januari 2021 
vast te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor april - mei (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Meireces: 3 t/m 7 mei 2021.  

 Extra vergaderingen RRN: 17 en 20 mei.  
 
5.  Evaluatie raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 6 april 2021 
De raadsvergadering van 25 januari 2021 wordt geëvalueerd. Daarnaast wordt de raadsvergadering 
van 6 april 2021 voorbesproken.  
 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 
In de bijlage treft u de laatste bestuurlijke termijnkalender met een compleet overzicht van alle 
onderwerpen en stand van zaken van de afhandeling van toezeggingen en schriftelijke vragen.  
De agendacommissie verzoekt uitdrukkelijk te bezien of in deze bestuurlijke termijnkalender alle 
onderwerpen zijn opgenomen of dat er nog zaken worden gemist.  
 
Het presidium wordt voorgesteld:  

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

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

wenst te behandelen;  

2. de in de bestuurlijke termijnkalender opgenomen stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen alsmede schriftelijke vragen te bespreken en aan te geven of de in groen 

gemarkeerde onderwerpen als afgedaan kunnen worden beschouwd; 

3. de bestuurlijke termijnkalender 2020 - 2022, versie 1 april 2021, vast te stellen. 
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7. Planning behandeling Kadernota  
Met het vaststellen van de P&C brief 2021 heeft het presidium voor de Kadernota 2022-2025 het 
behandelschema bepaald. Voor de raadsvergaderingen op maandag 28 juni en woensdag 7 juli 2022 
dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt. In de bij deze agenda opgenomen memo worden 
hiervoor voorstellen gedaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgestelde behandelschema van de 
Kadernota 2022-2025, waarmee: 

 de algemene beschouwingen niet van tevoren worden gedeeld met andere fracties en het college 

van burgemeester en wethouders; 

 de raadsvergadering op 7 juli 2021 begint om 15.00 uur; 

 de vergaderingen op 28 juni en 7 juli 2021 in principe worden gehouden in de stadshal van Theater 

De Kampanje, mits dit mogelijk is volgens de eerder vastgestelde ‘Routekaart vergaderen in 

coronatijd’. 
 
8. Voorstel tot het instellen van een selectiecommissie voor de aanbesteding van 

accountancydiensten in 2021. 
Het contract met onze huidige accountant, Ipa-Acon Assurance B.V. loopt af op 1 juli 2022 en kan niet 
meer verlengd worden. Dit houdt in dat de accountancydiensten in 2021 opnieuw aanbesteed moet 
worden. Omdat een meerjarig contract (5 jaar) wordt voorgestaan, dient er een Europese 
aanbesteding plaats te vinden. Met bijgevoegd voorstel wordt de raad verzocht een selectiecommissie 
in te stellen voor de aanbesteding van de accountancydiensten voor de boekjaren 2022 tot en met 
2026.  

 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met doorgeleiding van concept-raadsvoorstel tot het 
instellen van een selectiecommissie aanbesteding accountancydiensten 2021 voor behandeling in de 
raadscommissie. 
 
9. Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 
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 2020 van de fracties van de fractie van Beter voor 
Den Helder, Stadspartij Den Helder, GroenLinks, D66 en PvdA alsmede de bijbehorende 
conceptbrieven met de vastgestelde bedragen liggen ter inzage bij de Griffie.  
 
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.  
 
10.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 25 mei 2021 
 
Overig geplande vergaderingen Presidium:  
5 juli, 6 september, 29 november (zie concept vergaderschema 2021).  
 


