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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 19 september 2022 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 - Raadzaal  
 

Aan:  J.A. de Boer (voorzitter), G. Assorgia, C.M. Bazen, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, S. Hamerslag, H.M. Krul, J.P. de Leeuw, N. List, 
J. Meijer, M. Pastoor, T.C. Polonius, M. Vermooten, H. Weerstand. 

Griffier: M. Huisman (raadsgriffier) 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 15 september 2022 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Training en opleiding.  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2022 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2022 vast 
te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor september/oktober (zie ook de bestuurlijke termijnkalender) 

 22 september: training integriteit en ondermijning.  

 28 september: voorzitterstraining. 

 29 september: ideeënmarkt (Stadshal) – zie agendapunt 7.  

 30 september: kennismaking met Port of Den Helder (middag). 

 3 oktober: raadsvergadering – geen onderwerpen en vervalt waarschijnlijk.  

 4 oktober: jaarlijkse bijeenkomst Veiligheid (van 17.30 – 21.00 uur). 

 13 oktober: extra commissie BenM in verband met begroting. 

 17 t/m 21 oktober: herfstreces.  
 
5.  Evaluatie vergaderronden  
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd. 
 
Het presidium wordt voorgesteld de vergaderronden te evalueren. 
 
6. Vaststellen voorstel behandeling programmabegroting 
Bij deze agenda is als bijlage een memo opgenomen met een voorstel voor de behandeling van de 
programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot en met 2026.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het spoorboekje voor de behandeling van de programmabegroting 
2023 en de meerjarenraming 2024 tot en met 2026 vast te stellen. 
 
7. Ideeënmarkt 

Het presidium wordt voorgesteld de Ideeënmarkt voor inwoners op 29 september a.s. te laten 
vervallen en zich uit te spreken over een eventueel alternatief. 
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8. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  
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 eindverantwoording en de bijbehorende conceptbrief met de vastgestelde 
bedragen van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp ligt ter inzage bij de griffie.  
 
Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld/voorgesteld: 
1. eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken; 
2. de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording vast te stellen.  
 
9. Verdeling fractiekamers 
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium is besloten dat de griffie een voorstel dient te maken 
over de verdeling van de fractiekamers. Als wens heeft de fractie van GroenLinks hierbij aangegeven 
dat zij een fractiekamer op de tweede etage wenst. De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 
Julianadorp heeft zich uitgesproken voor een grote fractiekamer. De fractie van de Seniorenpartij  
Den Helder heeft aangegeven niet per se een eigen fractiekamer te willen als er onvoldoende kamers 
beschikbaar zijn. Tevens heeft deze fractie aangegeven vaak te zullen samenwerken met de fractie 
van Beter voor Den Helder.  
Een indelingsvoorstel treft u in de bij deze agenda opgenomen bijlagen aan. Het voorstel is 
grotendeels gebaseerd op de grootte van de fracties en de grootte van de kamers.  

 
Het presidium wordt voorgesteld de verdeling van de fractiekamers vast te stellen.  

 
10. 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. Concrete onderwerpen 
kunnen, in aanvulling op de aangeleverde bestuurlijke termijnplanning, in de planning worden 
opgenomen. 
 
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 2022 - 2026, versie 15 september 2022, vast te stellen. 
 
11.  Concept-vergaderschema 2023 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2023 
Bij deze agenda treft u het conceptvergaderschema voor 2023 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 2023 (jaarrekening, kadernota, tussenrapportage en begroting).   
In het vergaderschema is opgenomen dat na het zomerreces van 2023 weer teruggegaan wordt naar 
één commissieavond (maandagavond), e.e.a. onder voorbehoud dat gebouw 66 dan daarvoor 
gebruikt kan worden. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. het vergaderschema 2023 raads- en commissievergaderingen vast te stellen; 
2. de P&C brief 2023 vast te stellen.  
 
12.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 28 november 2022 (18.00 uur). 
 


