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1.  Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

 De raadsvergadering van 15 maart 2021 vervalt in verband met de Tweede Kamerverkiezingen. 

 Op 8 februari 2021 wordt met de gemeenteraad geoefend met digitaal stemmen tijdens de 
videoraadsvergadering. 

 Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen vóór 1 maart 2021. 

 De griffie werkt aan een voorstel voor een evaluatie werkwijze raad en commissies. 

 

2.  Vaststellen agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 23 november 2020 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Bijzonderheden voor januari – maart (zie ook de bestuurlijke kalender)  

 Regionale raadscommissie Noordkop: 4 februari 2021.  

 Voorjaarsreces: 22 t/m 26 februari 2021.  

 Installatie en beëdiging nieuwe burgemeester tijdens bijzondere raadsvergadering: 4 maart 2021. 
 
5. Evaluatie raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering hedenavond 

Het presidium heeft geen opmerkingen over de raadsvergadering van 14 december 2020. 

 

De raadsvergadering van hedenavond 25 januari wordt voorbesproken.  

 

De heer Krul vraagt of de raadsleden voorafgaand aan de raadsvergadering van hedenavond nog een 

bundeling van de aangekondigde amendementen en moties toegezonden kunnen krijgen. De griffier zegt 

dit toe. 

 



 

 

 

 

Het voorstel van mevrouw Hamerslag om de raadsvergadering in tweeën te knippen in verband met de 

volle agenda wordt niet ondersteund.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Senioren Actief Den Helder en omstreken, de 
PVV, D66 en GroenLinks kondigen een motie vreemd aan de orde van de dag aan waarin het college van 
B&W wordt verzocht de aanvraag Omgevingsvergunning en sloopmelding met betrekking tot de gebouwen 
Willemsoord 66 en 72 in te laten trekken. Hierop vraagt de voorzitter verheldering van deze motie, want 
het college kan de vergunning bestuurstechnisch (als zelfstandige BV) niet intrekken. De indieners geven 
aan de motie toch in te dienen. 

 

6.  Proces Kadernota (wethouder Visser sluit aan) 

Het presidium neemt het voorstel van de heer Mosk over om de avonden van 1 en 2 maart openbaar te 

laten plaatsvinden, waaraan zowel raads- als commissieleden kunnen deelnemen. Wethouder Visser 

benadrukt dat deze avonden worden gebruikt om informatie te verstrekken ter voorbereiding op de 

Kadernota. Zo worden de raads- en commissieleden goed in positie gebracht.  

 

Het presidium heeft kennis genomen van de memo en stemt in met de voorgestelde aanpak. 
 
7. Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Het presidium neemt kennis van de gewijzigde memo met de daarin opgenomen antwoorden op de vragen 

en opmerkingen de vorige vergadering van het presidium. De voorkeur gaat in meerderheid uit naar het 

voorbereiden en vervaardigen van een Glossy Magazine. Daarnaast zal gekeken worden of een aantal 

items ook in de weekkrant kunnen worden meegenomen.   

 

Het presidium stemt in met het voorstel van de heer Blank om de “Nestor (of de fractievoorzitter van de  

grootste partij): wat is bereikt afgelopen raadsperiode” te schrappen. Hij pleit voor een neutraal verhaal van 

de burgemeester. 

De heer Mosk vraagt om de glossy zo laat mogelijk voor de verkiezingen te laten bezorgen, zodat dan ook 

de lijsttrekker erin meegenomen kunnen worden. 

 

Met in achtneming van bovenstaande wijzigingen stelt het presidium de gewijzigde memo vast.  

 

8. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2021. 

Mevrouw Bais ziet liefst dat de deelnemers zo snel mogelijk in februari kunnen starten met de cursus 

Politiek Actief. Zij krijgt bijval van de heer Mosk. De griffier geeft aan dat hij in afwachting is van data van 

ProDemos. De start zal zeer waarschijnlijk online plaatsvinden en zodra mogelijk wordt de training fysiek 

voortgezet. De griffier geeft aan dat online technisch meer voorbereiding vereist, waardoor de training 

waarschijnlijk pas in maart/april kan plaatsvinden. Op korte termijn zullen de deelnemers en raadsleden 

hierover worden geïnformeerd.  

 

Het presidium stelt het concept-Jaarplan raadsgriffie 2021 vast.  
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 
toezeggingen en schriftelijke vragen 
De heer Krul merkt op het gebrek aan onderwerpen vanaf maart. Vooral voor wat betreft de commissie 
SenB bevreemd hem.  

De heer Blank ziet zowel op het punt van uitvoering als de inrichting van de onderwerpen een taak voor de 

raad. Hij wijst op het 10-puntenplan zoals opgenomen in de motie ‘Slagvaardig de toekomst tegemoet. 

Juist nu!’ ingediend tijdens de Begrotingsraad. Hij vraagt de wethouder om de raad in ieder geval over de 

uitvoeringsmoties vooraf goed te informeren zodat de raad controlegericht te werk kan gaan.  
 
De voorzitter neemt de waarneming van relatief weinig onderwerpen vanaf maart én de aangenomen 
motie met betrekking tot het 10-puntenplan mee naar het college. Hij zegt toe de raad hierover spoedig te 
antwoorden. 
 

10.  Rondvraag 
Naar aanleiding van het gehouden functioneringsgesprek met de griffie geeft de heer Van Dongen aan het 
jammer te vinden dat niet alle fractievoorzitters hebben gereageerd op de toegezonden lijst met vragen.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Mevrouw Van Driesten vraagt aandacht voor het tijdig aanleveren voor stukken voor de 
commissievergaderingen. Zij verwijst naar de toezending van stukken over VSO Baggerbeheer. Ook wijst 
zij op de tijdsdruk die opgelegd wordt om de commissievergadering tijdig af te ronden. Zij zou graag zien 
dat flexibel wordt omgegaan met de beoogde eindtijd van 21.30 uur. 
De griffier neemt deze opmerkingen mee naar de agendacommissie.  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
- Ter kennisname en informatie:  
Eerstvolgende vergadering: 6 april 2021.  


