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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 21 juni 2021 om 17.00 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: 17 juni 2021 

 
AGENDAPUNTEN 

 
1.  Opening en mededelingen 

 Gemeentelijke werkconferentie: de voorzitter stelt voor, naar aanleiding van de vraag van de 
heer Blank tijdens het vorige presidium, in het najaar te bezien of een werkconferentie kan 
worden georganiseerd over energie.  

 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2021 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 31 mei 2021 vast 
te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor juni (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Behandeling Kadernota: in het spoorboekje de belangrijkste aandachtspunten (zie bijlage). 

 Presentatie aanbesteding Jeugdzorg Plus: RRN 30 juni. 

 Zomerreces: 12 juli t/m 20 augustus. Eerste commissievergaderingen vanaf 23 augustus.  

 Bestuurlijke ontmoeting Noordkop-gemeenten: vrijdag 27 augustus (‘save the date’ reeds 
verzonden, definitieve uitnodiging volgt nog). 

 
5.  Evaluatie raadsvergaderingen 
De raadsvergadering van 14 juni 2021 kan worden geëvalueerd.  
 
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.  
 
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 15 juni 2021, vast te stellen. 
 
7. Evaluatie werkwijze raad en commissies 
In maart 2021 is een vragenlijst voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad over de werkwijze van 
de raad en de commissies ter voorbereiding op de evaluatie. Aan de hand van de uitkomsten zijn vijf 
thema’s te destilleren. Per thema worden de bevindingen van de evaluatie samengevat en zijn 
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In de bij deze agenda opgenomen memo met bijlagen 
wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van de werkwijze raad en commissies; 

2. in te stemmen met de in deze memo opgenomen conclusies en aanbevelingen; 

3. het college van burgemeester en wethouders vervolgens in de gelegenheid te stellen uiterlijk 6 

juli 2021 een reactie te geven op de conclusies een aanbevelingen; 
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4. de griffier opdracht te geven namens het presidium een raadsvoorstel op te stellen ter 

behandeling in de commissie Bestuur en Middelen en de raad direct na het zomerreces; 

5. de agendacommissie te verzoeken de behandeling als genoemd onder punt 4 in de bestuurlijke 

termijnkalender op te nemen.  
 
8. Activiteiten raadscommunicatie na het zomerreces 

Helaas zijn de raadsactiviteiten (soms op het laatste moment) door de coronamaatregelen in 2020 en 

de eerste helft van 2021 niet doorgaan. Hopelijk zijn in september 2021 alle, of in ieder geval de 

meeste, maatregelen versoepeld. Op welke wijze kunnen de activiteiten op het gebied dan verder 

opgepakt gaan worden? Gaan we alle raadsactiviteiten weer organiseren of een deel? Alleen de 

meest belangrijke of laten we het de rest van deze periode alles achterwege? In de bij deze agenda 

opgenomen memo wordt hier ander op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld een selectie van de raadsactiviteiten vanaf september 2021 weer te 
organiseren (onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen): 

 26 september: Gast van de raad 

 29 oktober: Ideeënmarkt voor Inwoners 
 
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 fracties van de 
Seniorenpartij en VVD zijn beoordeeld en liggen met de bijbehorende conceptbrieven.  
 
De eindverantwoording van het CDA is ontvangen, maar nog niet definitief beoordeeld vanwege late 
aanlevering, nadere vragen en ontbrekende informatie.  
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken; 
2. de bedragen van de eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 van de fracties van 

Seniorenpartij en VVD vast te stellen; 
 
10.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 13 september, 2021 (18.00 uur). 
 
Overig geplande vergaderingen Presidium:  
15 november (zie (gewijzigde) concept vergaderschema 2021.  
 


