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AGENDA 
voor de vergadering van het RAADSPRESIDIUM  
op 31 mei 2021 om 18.00 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: 27 mei 2021 

 
AGENDAPUNTEN 

 
1.  Opening en mededelingen 

 Cursus Politiek Actief: deelname raadsleden aan speeddate met deelnemers op 15 april. 
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 6 april 2021 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 6 april 2021 vast 
te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor juni (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 Behandeling Kadernota: zie spoorboekje in de bijlage (al eerder breed verspreid naar 
aanleiding van behandeling in presidium van 6 april jl.).  

 RRN: 3 juni over zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.  
 
5.  Evaluatie raadsvergaderingen 
De raadsvergaderingen van 6 april en 25 mei 2021 kunnen worden geëvalueerd.  
 
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. Hierop is door uw 
voorzitter aangegeven dit onderwerp te bespreken tijdens de eerstvolgende vergadering van het 
presidium. Het volgende kan hierover als achtergrondinformatie worden gegeven. 
Het presidium heeft op 23 november 2020 de uitgangspunten en daarop gebaseerde “Routekaart 
vergaderen in coronatijd’ vastgesteld. De uitgangspunten en routekaart zijn als volgt:  

 Leidend is het actuele risiconiveau in onze regio: 
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio 

 Een fysieke commissie- en raadsvergadering verloopt via het bekende Coronaprotocol.  

 Een digitale commissie- en raadsvergadering verloopt via StarLeaf.  

 De fysieke commissievergaderingen (BenM, Mo en SenB) vinden in geval van niveau 1 en 2 
gespreid over de maandag, dinsdag en woensdag plaats aan de Kerkgracht.  

 Voor een fysieke raadsvergadering in geval niveau 1 en 2 wordt uitgeweken naar (1) De Dukdalf of 
(2) De Kampanje, afhankelijk van de beschikbaarheid. 

 

 
Het presidium wordt voorgesteld de routekaart vergaderen in Coronatijd te bespreken.   

Routekaart vergaderen in Coronatijd 

Risico niveau Informatiebijeenkomsten Commissies Raad 

1. Waakzaam Digitaal Fysiek => locatie: 
Kerkgracht 

Fysiek => locatie:  
De Dukdalf of 

Kampanje  

2. Zorgelijk Digitaal Fysiek => locatie: 
Kerkgracht 

Fysiek => locatie:  
De Dukdalf of De 

Kampanje 

3. Ernstig 
4. Zeer ernstig 
4a+Lock down 

Digitaal Digitaal Digitaal 

mailto:m.e.huisman@denhelder.nl
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio
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7. 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 27 mei 2021, vast te stellen. 
 
8. Voorstel stemhulp bij gemeenteraadsverkiezingen 

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hiervoor moet al in de tweede helft van 2021 de 

nodige voorbereidingen worden getroffen, indien gebruik wordt gemaakt van een stemhulp. Er zijn 

inmiddels vele stemhulpen op de markt. De twee grootste zijn StemWijzer en KiesKompas. In de bij 

deze agenda opgenomen memo wordt hier nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met de aanschaf van Stemwijzer als stemhulp bij de 
gemeenteraadsverkiezing 2022. 
 
9. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2020 
Bij deze agenda is in concept het jaarverslag van de griffie als bijlage opgenomen. Het presidium 
wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en aanmerkingen, e.d. in te brengen, 
waarna het jaarverslag 2020 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2020. 

 
10.  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 Behoorlijk 
Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen Den Helder, Senioren Actief, PVV en ChristenUnie 
zijn beoordeeld en liggen met de bijbehorende conceptbrieven ter inzage.  
 
De eindverantwoordingen van de Seniorenpartij en VVD zijn ontvangen, maar nog niet definitief 
beoordeeld vanwege late aanlevering, nadere vragen en/of ontbrekende informatie.  
 
Van de fracties van het CDA is, ondanks herhaalde verzoeken, geen eindverantwoording ontvangen.  
 
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 

Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, Gemeentebelangen Den Helder, Senioren Actief en PVV 
vast te stellen; 

3. de fractievergoeding over 2020 van het CDA terug te vorderen vanwege het ontbreken van een 
eindverantwoording;  

4. de griffier te verzoeken een voorstel op te stellen voor het uitbetalen van de fractievergoedingen 
op declaratiebasis met ingang van maart 2022.  

 
11.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 21 juni 2021 
 
Overig geplande vergaderingen presidium:  
13 september, 15 november (zie (gewijzigde) concept vergaderschema 2021).  
 


