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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 20 juni 2022 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 - Commissiekamer 1  
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 

Aan:  J.A. de Boer (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, C.M. Bazen, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, S. Hamerslag, P.J.R. Kos, H.M. Krul, N. List, T.C. Polonius,  
J.P. Verhoef, M. Vermooten, P. de Vrij. 

Afwezig: M. Huisman (raadsgriffier) 
Plv. griffier:  F.V.A. Hoogervorst, tel: 67 81 02, f.hoogervorst@denhelder.nl  
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 16 juni 2022 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Informatie over gewijzigde Wgr per 1 juli a.s.: brief regietafel inclusief bijlagen. 
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 25 april 2022 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 25 april 2022 vast 
te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor juni/juli (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 22 juni: informatieavond informatiebeveiliging en privacy voor raads- en commissieleden. 

 28 en 29 juni: VNG congres Westfriesland. 

 29 juni: werksessie gemeentelijk statuut. 

 30 juni: afsluitende barbecue Fort Westoever (vanaf 16.30 uur). 

 4 juli: laatste raadsvergadering (optie uitloop op 11 juli). 

 7 juli: wijkbezoek (vanaf 18.30 uur). 

 18 juli t/m 29 augustus: zomerreces.  
 
5.  Evaluatie vergaderronden en bespreken raadsvergadering 4 juli 
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd. 
 
Op de raadsvergadering van 4 juli staat onder meer de Kadernota. Om die reden is door de 
agendacommissie bepaald dat deze vergadering om 16.00 uur aanvangt om, hoewel de kadernota 
beleidsarm is, toch de gelegenheid te geven moties is te dienen. Het volgende ‘spoorboekje’ wordt 
voorgesteld op 4 juli te hanteren: 

- Aanvang raadsvergadering: 16.00 uur met als onderwerpen de jaarrekening 2021, de eerste 
tussenrapportage 2022 en andere voorstellen.  

- Spreektijd: + 2 minuten op de reguliere spreektijd. 
- Schorsing: rond 18.00 uur (diner) 
- Vervolg raadsvergadering: 19.00 uur met de Kadernota dan als enige dan nog te behandelen 

onderwerp.  
- Geen algemene beschouwingen. 

 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. de vergaderronden te evalueren;  
2. het spoorboekje voor de raadsvergadering van 4 juli vast te stellen. 
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6. Sprekersfragmenten raadsvergadering 
In de vergadering van het presidium van 25 april 2022 is gesproken over de voor en nadelen van de 
vergaderlocaties Kerkgracht en Stadshal (zie hiervoor ook de bijlage: ‘Voor- en nadelen 
vergaderlocaties Stadshal en Kerkgracht’) en de kosten die gemoeid zijn voor een raadsvergadering.  
Een nieuw opgevoerd punt voor de vergaderlocatie Stadshal is de wens om de sprekersfragmenten 
vast te leggen. Het vastleggen van sprekersfragmenten is in de Stadshal namelijk niet mogelijk 
wegens het ontbreken van het volledige vergadersysteem zoals dat wel aanwezig is op de Kerkgracht. 
Als mogelijke optie werd aangegeven het pasjes systeem op de drie spreekgestoelten in de Stadshal 
te plaatsen. In de in bij deze agenda opgenomen bijlage wordt hier nader op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. de Stadshal nogmaals te bevestigen als vergaderlocatie voor de raadsvergaderingen; 
2. Sprekersfragmenten, met terugwerkende kracht, handmatig te laten vastleggen (optie B).  
 
7. 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 eindverantwoordingen en de bijbehorende conceptbrieven met de 
vastgestelde bedragen van de fracties van het CDA en Samen Actief sr. liggen ter inzage bij de 
griffier. 
 
De definitieve eindverantwoording van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient nog 
te worden afgehandeld. Dit hangt samen met de (discussie over een) interpretatie van de Verordening 
op de fractieondersteuning in relatie tot de opgevoerde kosten A t/m C als genoemd in het 
begeleidende schrijven bij de eindverantwoording. In de bij deze agenda opgenomen memo wordt hier 
nader op ingegaan.  
 
Het presidium wordt: 
1. in de gelegenheid gesteld eventuele vragen te stellen dan wel op -of aanmerkingen te maken, 

waarna vaststelling van de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoordingen volgt.  
2. Een uitspraak te doen over de opgevoerde kosten van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & 

Julianadorp als genoemd onder A t/m C in het begeleidende schrijven bij de eindverantwoording.  
 
8. Verdeling fractiekamers 
Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag wordt een verdeling gemaakt van de fractiekamers, waarbij 
de grootste partij de eerste keuze heeft, de tweede grootste partij de tweede keuze heeft etc. Een 
plattegrond is bijgevoegd. Gezien het aantal fracties kan niet aan alle fracties een fractiekamer worden 
toebedeeld.  
 
De fractievoorzitters worden verzocht een keuze te maken voor een fractiekamer.  

 
9. 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 16 juni 2022, vast te stellen. 
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10.  Enquête vertrekkende raadsleden 
Na de verkiezingen in maart 2022 zijn er 14 nieuwe raadsleden in de gemeenteraad van Den Helder 
gekozen. Voor de raadsgriffie was dit, zoals ook opgenomen in het door u vastgestelde jaarplan 2022, 
een goed moment om de ervaringen en opvattingen van de oud-raadsleden in kaart te brengen.  
Hiervoor is een digitale enquête met vragen toegestuurd aan alle raadsleden, die om verschillende 
redenen niet zijn teruggekeerd in de gemeenteraad. In de bij deze agenda opgenomen memo en 
daarbij behorende bijlage wordt hier op ingegaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld:  
1. de resultaten van de enquête Vertrekkende raadsleden onder de raads- en commissieleden te 

verspreiden;  
2. de resultaten van de enquête Vertrekkende raadsleden te betrekken bij de werkconferentie pilot 

gemeentelijk Manifest op 29 juni 2022. 
 
11.  Concept-Jaarverslag raadsgriffie 2021 
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 2021 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt verzocht in te stemmen met het concept-jaarverslag raadsgriffie 2021. 
 
12.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 19 september 2022 (18.00 uur). 
 
 


