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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering.  
o Cursus Politiek Actief op 15 mei is door de deelnemers goed ontvangen. De griffier geeft aan het te  

betreuren dat de deelname van de raadsleden bij het speeddaten met de deelnemers zeer beperkt 
was.  

 

2.  Vaststellen agenda 

Agendapunt 6 wordt behandeld als de heer P. Blank is aangeschoven. 

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 6 april 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Bijzonderheden voor juni (zie ook de bestuurlijke kalender)  
o Behandeling Kadernota: het spoorboekje is als reminder toegevoegd; 
o RRN: 3 juni over zienswijzen gemeenschappelijke regelingen. 
 
5. Evaluatie raadsvergaderingen van 6 april en 25 mei 2021 

De voorzitter geeft een korte toelichting bij het onderwerp van de geheimhouding van het Voorstel tot de 

bekrachtiging van geheimhouding op het document Informatiebrief pilot resocialisatiebudget Den Helder. In 

verband met de personele gevoeligheid van het document, is ervoor gekozen de brief niet te verspreiden. 

Helaas is door de steller van het stuk in de digitale omgeving een vinkje verkeerd gezet, waardoor het in 

de openbaarheid is beland. 
 

6. Commissie- en raadsvergaderingen en coronamaatregelen 
Tijdens het vooroverleg voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 mei jl. heeft de heer Blank verzocht 
om van gedachte te wisselen over de mogelijkheden tot fysiek vergaderen.  
De heer Blank legt nog eens uit dat hij het liefst zo spoedig mogelijk fysiek vergadert. 
 



Het presidium neemt het voorstel van de voorzitter over om de raadvergadering van 14 juni nog digitaal te 
laten plaatsvinden. De behandeling van de Kadernota op 28 juni en 7 juli zijn fysiek en ook de reguliere 
tussenliggende raadsvergadering van 5 juli. Deze vergaderingen vinden plaats in De Kampanje.  
De commissievergaderingen voor het zomerreces blijven nog digitaal.  
Na het reces zullen de vergaderingen eventueel weer fysiek kunnen plaatsvinden.  
 
Mevrouw Hamerslag stelt voor om de informatiebijeenkomsten voortaan digitaal te houden. Mevrouw 
Boessenkool stelt een hybridevorm voor.  

De griffier geeft aan dat voorgestelde zal worden betrokken bij de uitwerking van de evaluatie werkwijze. 

Bezien zal worden of hierin ook al een integraal voorstel voor na de zomer kan worden verwerkt.  

De evaluatie werkwijze wordt voor het volgende presidium op 21 juni als agendapunt toegevoegd.   
 

7. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 
toezeggingen en schriftelijke vragen 

 

In de lijst van moties en toezeggingen zijn  

- nr. 95 over de herschikking van de schoolgebouwen van Scholen aan Zee en  

- nr. 99 over de pilot forensisch-psychiatrische cliënten GGZ-NHN   

niet conform afspraak afgehandeld en om die reden niet als afgedaan kunnen worden beschouwd. De 

heer Krul verwacht hierbij een argumentatie, dus vraagt deze punten nog niet van de lijst af te voeren. Hij 

verwacht een uitleg waarom voor een andere afhandeling is gekozen. Bij nr. 95 is het de bedoeling de 

raad eerder in het proces (inventariserend, meedenken in het traject) te betrekken. Wenselijk is nr. 95 en 

99 te agenderen in de commissie ter bespreking aan de hand van een startnotitie of een 

raadsinformatiebrief. 

 

De voorzitter geeft aan dat de toezeggingen van de wethouders in beginsel als zodanig moeten worden 

nagekomen. Het anders uitvoeren van toezeggingen door het college zonder onderbouwing blijft punt van 

aandacht. Daarbij gaat het om tijdig signaleren als de gestelde termijn niet haalbaar is en daarop dan de 

raad tijdig op de hoogte te stellen.  

 

Met inachtneming van de opmerkingen is de bestuurlijke termijnkalender 2020 - 2022, versie 27 mei 2021, 

vastgesteld. 

 
8. Voorstel stemhulp bij gemeenteraadsverkiezingen 

Het presidium stemt in met de aanschaf van Stemwijzer als stemhulp bij de gemeenteraadsverkiezing 

2022. 

 

9. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2020 

Het presidium stemt, onder dankzegging aan de griffie, in met het concept jaarverslag 2020.  

 

10.  Eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 

Het presidium stelt de bedragen van de eindverantwoordingen fractievergoedingen 2020 van de fracties 

van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen Den Helder, Senioren Actief en PVV vast. 
De griffier is verzocht een voorstel op te stellen voor het uitbetalen van de fractievergoedingen op 
declaratiebasis met ingang van maart 2022.  

 

11.  Rondvraag 

De voorzitter stelt vanwege het EK Voetbal voor het presidium van 21 juni om 17.00 uur te laten beginnen. 

Het presidium stemt hiermee in. 

 

De heer Blank vraagt om een tweedaagse bijeenkomst over het gemeentelijk energiebeleid in oktober in te 

plannen. Door corona heeft de eerder geplande in 2020 niet door kunnen gaan. Een update komt terug op 

de agenda van het presidium van 21 juni 2021. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 
- Ter kennisname en informatie:  
Eerstvolgende vergadering: 21 juni 2021 om 17.00 uur.  
 


