AGENDA
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM
op 13 september 2021 om 18.00 uur Kerkgracht - commissiekamer 1
voor een broodmaaltijd wordt gezorgd
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: 9 september 2021
AGENDAPUNTEN
1. Opening en mededelingen
 Vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal na het zomerreces (zie besluit 21 juni 2021
en bijbehorende memo in de bij deze agenda opgenomen bijlage): stand van zaken beoordelen
en bespreken.
 20210908 GGD Coronabeeld ter kennisname (zie bijlage).
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling openbare besluitenlijst presidium
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2021 is als bijlage bij deze agenda
opgenomen.
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 21 juni 2021 vast
te stellen
4. Bijzonderheden voor september/oktober (zie ook de bestuurlijke kalender)
 Informatiebijeenkomst veiligheid: 29 september.
 Training planning & control voor gemeenteraden: 6 oktober
 Herfstreces: 18 oktober t/m 22 oktober.
 Informatiebijeenkomst onderwijsnetwerk: 25 oktober.
 Workshop Stemwijzer: 10 november.
5. Evaluatie vergaderronden en behandeling Kadernota
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden
geëvalueerd. Daarnaast kan specifiek stilgestaan worden bij de behandeling van de Kadernota. De
evaluatie kan ook onder alle raadsleden worden uitgezet door middel van een korte vragenlijst, waarin
de eventuele input van het presidium kan worden verwerkt.
Het presidium wordt voorgesteld:
1. de vergaderronden en behandeling van de Kadernota te evalueren;
2. door middel van een korte vragenlijst de behandeling van de Kadernota onder alle raadsleden uit
te zetten.
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en
toezeggingen en schriftelijke vragen
In de bijlage treft u de laatste bestuurlijke termijnkalender aan met een overzicht van alle onderwerpen
en stand van zaken van de afhandeling van toezeggingen en schriftelijke vragen.
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 9 september 2021, vast te stellen.
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7. Indeling zitplaatsen raadzaal Kerkgracht
In verband met in acht te nemen maatregelen als gevolg van het Coronavirus is voor de
raadsvergaderingen in de raadzaal en de aanpalende ruimten aan de Kerkgracht een nieuwe indeling
gemaakt. Hierbij is tevens de indeling opgenomen waarbij 1,5 meter in acht dient te worden genomen.
De indelingen treft u als bijlagen bij deze agenda aan.
De voorzitter is bevoegd op grond van artikel 13 van het Reglement van orde van de raad de
zitplaatsen aan te wijzen na overleg in het presidium.
8. Uitwerking onderdeel werkwijze raad en commissies: Inspraak en participatie
Op 6 september jl. heeft de gemeenteraad onder meer bij het voorstel over de werkwijze van de raad
en de commissies besloten het college van burgemeester en wethouders op te dragen in 2021, in
nauwe samenwerking met de raad, een voorstel tot het vaststellen van een visie op inspraak en
participatie aan de raad aan te bieden. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt u ter zake een
procesvoorstel gedaan.
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met het voorgestelde procesvoorstel inzake de
uitwerking van het onderdeel Inspraak en participatie.
9. Uitwerking ideeën vorige Ideeënmarkt
Tijdens de vorige vergadering is besloten het organiseren van de Ideeënmarkt aan te houden. Daarbij
is gevraagd eerst uit te zoeken welke acties door het college van burgemeester en wethouders zijn
ondernomen voortvloeiende uit de drie ideeën van de vorige markt. Bij deze agenda is een brief van
het college van burgemeester en wethouders opgenomen met daarin een overzicht van de stand van
zaken.
Het presidium wordt voorgesteld de brief van het college van burgemeester en wethouders
(zaaknummer: 2021-041907) te bepreken.
10. Werkconferentie
Het presidium heeft tijdens de vorige vergadering ingestemd met een puur informerende dag voor alle
raadsleden. Daarbij is tevens afgesproken dat de nadere uitwerking van de werkconferentie, inclusief
een datumoptie, voor het eerstvolgende presidium geagendeerd wordt en dat bij de voorbereiding een
aantal raadsleden zal worden betrokken. In de bij deze agenda opgenomen memo met bijlagen wordt
hier nader op ingegaan. De heer Blank geeft hierbij een toelichting op twee conceptprogramma’s
(opzet 1 en 2).
Het presidium wordt voorgesteld de memo met bijlagen te bespreken.
11. Behandeling begroting 2022
In de bij deze agenda opgenomen memo is een spoorboekje opgenomen voor de behandeling van de
begroting 2022. De hoeveelheid moties en amendementen die worden ingediend, bepaalt voor een
belangrijk deel de lengte van de vergadering. Fracties kunnen een bijdrage leveren aan een effectieve
vergadering door moties en amendementen in een vroegtijdig stadium met elkaar te delen en waar
mogelijk onderlinge afstemming te zoeken en discussies die bij de Kadernota 2022-2025 zijn gevoerd
niet opnieuw te voeren. Voor het proces van behandeling van de Kadernota en begroting is immers in
het presidium afgesproken dat het accent bij de Kadernota ligt (inclusief de algemene beschouwingen)
en dat de begroting de financiële vertaling van de daarbij gevoerde discussie en besluitvorming dient
te zijn.
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met:
1. de uiterste datum voor het indienen van moties en amendementen op de begroting 2022 op
1 november 2021, 09.00 uur;
2. het in de memo opgenomen behandelschema van de begroting op 3 november 2021.
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12. Eindverantwoording 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 eindverantwoording 2020 van de fractie van het CDA is niet ontvangen en
daarmee is er geen verantwoording over 2020 afgelegd.
Het presidium wordt voorgesteld de fractievergoeding van het CDA over 2020 terug te vorderen.
13. Rondvraag
Ter kennisname en informatie:
Eerstvolgende vergadering:15 november 2021 (18.00 uur).
Overig geplande vergaderingen presidium in 2021: geen
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