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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat hij een bericht van verhindering ontvangen van  

mevrouw P.T. Bais, heer J.P. van Donkelaar en de gemeentesecretaris.  

 

De heer Krul vraagt uitsluitsel over de zienswijze die niet bij de vakafdeling terecht is gekomen. De griffier 

geeft aan dat dit is gekomen doordat in de administratieve verwerking een onjuiste handeling is verricht. 

De betrokken medewerker is hierop aangesproken. De raad heeft wel kennis van kunnen nemen van de 

zienswijze via de Lijst ingekomen stukken. 

 

Technische vragen kunnen rechtstreeks worden gesteld aan de teams, maar als een team aangeeft dit 

niet wenselijk te vinden, kan dit ook door tussenkomst van de griffie. Het Presidium geeft aan het wenselijk 

te vinden dat de beantwoording tijdig (voor het weekeinde van een daarop volgende raadsvergadering van 

maandag) en naar alle raads- en commissieleden wordt verzonden. De voorzitter geeft aan dit onderwerp 

(nogmaals) te bespreken in het driehoeksoverleg.  
 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 21 juni 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

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. Definitieve uitnodiging volgt nog.  

 
Het presidium heeft in juni 2021 een kader vastgesteld over het fysiek/digitaal vergaderen. Afgesproken is 
deze na het zomerreces opnieuw te bespreken. 



De fractievoorzitters geven de voorkeur aan fysiek vergaderen. Praktisch kan worden gekeken welke 
informatiebijeenkomsten digitaal kunnen plaatsvinden, echter bij voorkeur ook deze bijeenkomsten fysiek. 
Dit punt zal ook in het driehoeksoverleg nader worden besproken.  
In principe is de vergaderlocatie de Kerkgracht, echter ten aanzien van de locatie van de 
raadsvergaderingen geeft de voorzitter aan de persconferentie van 14 september nog even af te wachten. 
Hier komt nog een nader bericht over.  
 
5. Evaluatie vergaderronden en behandeling Kadernota 

De heer Krul geeft aan niet tevreden te zijn met de uitzending via GemeenteOplossingen .Ook de 

dienstverlening erna vindt hij onvoldoende. Ondanks dat GemeenteOplossingen excuses heeft gemaakt, 

spreekt hij zijn zorgen hierover uit. Afgesproken is dat de griffier het contract na zal zien en samen met de 

voorzitter van de raad het gesprek met GemeenteOplossingen aangaat. 

 

Mevrouw Hamerslag vraagt alle raadsleden respectvol met elkaar om te gaan tijdens de raads- en 

commissievergaderingen. 

Zij stelt nogmaals de woordvoering door één persoon aan de orde Tijdens de raadsvergadering van 6 

september zijn er tijdens de spreektijd van 13 minuten, gaandeweg aanvullende vragen ontstaan. Deze 

mochten niet gesteld worden. Ook als men door de spreektijd heen is mag er geen stemverklaring worden 

ingediend. Zij vindt dat hier te krampachtig mee omgegaan wordt. 

Op voorstel van de voorzitter besluit het Presidium de werkafspraak te maken van een spreektijd van 12,5 

minuut, exclusief stemverklaringen. 

 

De beantwoording van de schriftelijke en technische vragen (zie ook onder 1) worden soms, voorafgaand 

aan de vergaderavond, pas na 14.00 uur op diezelfde dag verzonden.  

Het Presidium geeft aan dat beantwoording voor het weekeinde dient plaats te vinden. Ook wordt daarbij 

opgemerkt dat de beantwoording van de technische vragen, in verband met gelijke informatiepositie, 

gelijktijdig naar de overige raadsleden moeten worden verzonden. De voorzitter zegt toe dit punt te 

bespreken in het driehoeksoverleg.  

 

De heer Blank voert een pleidooi om de strategische uitgangspunten van de omgevingsvisie meer aan de 

voorkant te bespreken om een scherper beeld naar het college van burgemeester en wethouders te 

geven. Dit kan technisch meerwaarde opleveren.  

De heer Mosk is het daarmee eens. Er is meer tijd nodig dan eenmaal in de commissie bespreken en 

daarna in de raad te besluiten. Hij stelt voor de strategische uitgangspunten omgevingsvisie bijvoorbeeld 

opiniërend in de drie commissies te behandelen met het uitgangspunt om samen het debat aan te kunnen 

gaan om zo meningen met elkaar te delen. Vervolgens kan dan eind dit jaar een schets naar de toekomst 

worden gemaakt. De voorzitter zegt toe dit punt te bespreken in het driehoeksoverleg en het college. 

 

De heer Van Dongen betreurt het dat bij de behandeling van de omgevingswet in de commissie de 

wethouder afwezig was.  

 

Het presidium heeft de vergaderronden en de behandeling van de Kadernota met elkaar geëvalueerd. 

Het presidium besluit daarnaast om een korte vragenlijst over de behandeling van de Kadernota onder de 

raadsleden uit te zetten. 

 
6. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 
Mevrouw Van Driesten telt nu elf beantwoordingen die, soms ook al eerder, zijn uitgesteld.  

De heer Blank merkt op dat er de laatste jaren steeds meer raadsvragen worden gesteld, dit geeft blijkbaar 

ook een behoorlijke belasting voor de ambtenaren. 

 
De heer Krul geeft aan dat nummer 104 ‘Evaluatie WMO-taxivervoer’ op 1 oktober afloopt en nog niet is 
geagendeerd voor de commissie en hetzelfde geldt voor 108 ‘Beleid schuilstallen’. Hij vraagt daarnaast 
aandacht voor de onduidelijke planning bij een aantal punten. 

 

Met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt de bestuurlijke termijnkalender vastgesteld. 

 
7. Indeling zitplaatsen raadzaal Kerkgracht 

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. Het Presidium kan zich vinden in de door de voorzitter 

voorgestelde indeling van zitplaatsen in de raadzaal aan de Kerkgracht.  



Ten aanzien van de locatie van de raadsvergaderingen geeft de voorzitter aan de persconferentie van 14 
september nog even af te wachten. Hier komt nog een ander bericht over (zie ook onder punt 4).  

 

8. Uitwerking onderdeel werkwijze raad en commissies: Inspraak en participatie 

Het presidium stemt in met het voorgestelde procesvoorstel inzake de uitwerking van het onderdeel 

Inspraak en participatie. 

 

9. Uitwerking ideeën vorige Ideeënmarkt 
Het presidium bespreekt de brief van het college van burgemeester en wethouders (zaaknummer: 2021-
041907). 
De heer Mosk geeft aan de uitwerking matig te vinden. De heer Blank voegt eraan toe dat met de 
initiatiefnemers gesproken zou moeten worden. De initiatiefnemers is een ander beeld voorgehouden bij 
een bewonersidee dat ruim twee jaar geleden is overgenomen.  
 
De voorzitter geeft aan dat de brief geagendeerd kan worden in een commissie. Daarnaast geeft hij aan de 
brief van het college van burgemeester en wethouders (zaaknummer: 2021-041907) inzake de uitwerking 
van de ideeën van de vorige Ideeënmarkt ook te bespreken in het driehoeksoverleg. 
 

10.  Werkconferentie  

Het Presidium bespreekt de memo met bijlagen. De heer Blank geeft een toelichting op de twee 

conceptprogramma’s (opzet 1 en 2). 

Het presidium besluit de voorkeur te geven aan een nadere uitwerking van concept 

raadsconferentieprogramma 1 ‘Op weg naar een duurzame Helderse energiehuishouding’ met dien 

verstande dat in het programma ook ruimte dient te zijn voor een informeel deel.  

 

Mw. Boessenkool geeft aan dat de opzet van 2 ook heel interessant is. Mogelijk kan in april volgend jaar 

hier iets mee kan worden gedaan.  

 

De voorzitter en griffier pakken de uitwerking van het programma verder op en komen spoedig met een 

‘save-the-date’.  

 

11.   Behandeling begroting 2022 

Het presidium stemt in met de uiterste datum voor het indienen van moties en amendementen op de 

begroting 2022 op 1 november 2021, 09.00 uur én het in de memo opgenomen behandelschema van de 

begroting op 3 november 2021. 

 

12.  Eindverantwoording fractievergoedingen 2020 

Het Presidium besluit de eindverantwoording van het CDA over 2020 zelfstandig vast te stellen en over te 

gaan tot invordering van het niet uitgegeven bedrag.  

 

13.   Rondvraag 

Het presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter een overleg te plannen waarin de 

fractievoorzitters en de wethouders samen, aan de hand van concrete onderwerpen, overleggen voor een 

betere wisselwerking. Als mogelijke agendapunten zijn genoemd: vele aangeleverde onderwerpen/lange 

agenda’s, benaderen van ambtenaren voor technische vragen, uitwerking Ideeënmarkt, proces met de 

raad t.a.v. belangrijke onderwerpen. De voorzitter zegt toe met een datum te komen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering rond 19.15 uur. 

 

 

 
- Ter kennisname en informatie:  
Eerstvolgende vergadering: 15 november 2021 om 18.00 uur.  


