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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 15 november 2021 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 - commissiekamer 2 
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: 11 november 2021 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal (o.a. werkconferentie): stand van zaken 
beoordelen en bespreken (mondeling, geen stukken).  

 Terugkoppeling gesprek burgemeester en griffier met GemeenteOplossingen (mondeling, geen 
stukken). 

 Enquête evaluatie behandeling Kadernota 2021 (mondeling, geen stukken). 

 Gebruik fractiekamer buiten kantoortijden (zie bijlage). 

 Lijst ingekomen stukken (mondeling, geen stukken).  

 Themabijeenkomst fractievoorzitters - wethouders: januari 2022 (mondeling, geen stukken). 

 Brief NVVR over modernisering verlofregeling raadsleden: verzoek reactie (zie bijlage).  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 13 september 2021 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 13 september 
2021 vast te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor november/december (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Informatiebijeenkomst Helders Perspectief en Sail 2023: 22 november. 

 Presentatie burgemeester over zijn eerste 250 dagen: 24 november. 

 Training coalitie- en raadsakkoorden: 8 december.  

 Werkconferentie (?): 10 december. 

 Bijeenkomst NWZ: 13 december 

 Kerstreces: 27 december t/m 7 januari 2022.   
 
5.  Evaluatie vergaderronden en behandeling Begroting 
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd. Daarnaast kan specifiek stilgestaan worden bij de behandeling van de Begroting. 
Hiervoor is een korte memo bij deze agenda opgenomen (zie bijlage).  
 
Het presidium wordt voorgesteld de vergaderronden en behandeling van de begroting te evalueren. 
 
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 overzicht van alle onderwerpen en 
stand van zaken van de afhandeling van toezeggingen en schriftelijke vragen.  
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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 11 november 2021, vast te stellen. 
 
7. Vergaderschema 2022 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2022 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2022 aan, inclusief een toelichting over 
bijzonderheden. Daarnaast treft u bij deze agenda een conceptbrief aan met een detailplanning voor 
de verschillende P&C documenten in 2022 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting) 
alsmede een brief van het college van burgemeester en wethouders over het traject van de kadernota 
2023-2026.  
 
Het presidium wordt voorgesteld vast te stellen: 
1. het vergaderschema 2022 raads- en commissievergaderingen en  
2. de P&C brief 2022.  
 
8.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 30 januari 2022 (18.00 uur). 
 


