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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent vergadering van het presidium om 19.00 uur.  
 

o Verordening Presidium 2018 is ter kennisname bij de agenda opgenomen; 
o Informatiegegevens over gebruik StemWijzer is bij de agenda opgenomen;  
o Het programma voor de werkconferentie Vlissingen op 28 en 29 april 2022 is naar de deelnemers 

verzonden;  
o De heer Assorgia geeft de stand van zaken over de coalitiebesprekingen. De formateurs Huibers en 

Boelema Robertus zijn aangesteld als formateurs; 
o De griffier geeft aan dat een reminder wordt verstuurd voor het aanmelden van raads- en  

commissieleden voor de diverse gremia.  

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is overeenkomstig vastgesteld.   

 

3. Vaststelling openbare besluitenlijsten Presidium  

De openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van 31 januari en 14 april 2022 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

De heer Verhoef vraagt naar de status van deelname aan de pilot gemeentelijk statuut.  

De griffier geeft aan dat een werkgroep is samengesteld die bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit het 

college, ambtelijke ondersteuning, griffie en raadsleden. Begin mei is de eerste bijeenkomst gepland. Op 

de bestuurlijke termijnkalender zijn eveneens die geplande data te vinden.  

 

4. Bijzonderheden voor april/mei//juni (zie ook de bestuurlijke kalender) 
o Werkconferentie: 28 en 29 april. 
o Meireces: 2 t/m 6 mei. 
o Informatieavond over openbare ruimte: 16 mei. 
o Trainingen gemeentefinanciën: 26 april en 18 mei. 
o Regionale raadscommissie Noordkop: 19 mei (informerend) en 2 juni (adviserend). 
o Gast van de raad: 13 juni. 

 



5.  Evaluatie vergaderronden  

Het presidium evalueert de vergaderronden aan de hand van de bijlage waarin de voor- en nadelen van de 

vergaderlocaties Stadshal theater De Kampanje en de Kerkgracht uiteen zijn gezet.  

De griffier geeft, naar aanleiding van een vraag van de heer Vermooten, aan wat ongeveer de kosten zijn 

van vergaderen in de Stadshal. 

De heer Krul ziet graag dat spreekfragmenten na de vergaderingen in De Kampanje beschikbaar zijn. De 

griffier sluit dit kort met GO of dit mogelijk is en wat de kosten hiervan zijn. Dit punt komt het volgende 

presidium terug op de agenda.   
 
6. Vergoedingen inzake informatie- en formatieproces 

De griffier legt uit dat het presidium eind 2018 een kader heeft afgesproken voor de vergoedingen van het 

informatie- en formatieproces. Dit om discussie in de toekomst te voorkomen.  

Het presidium wordt voorgesteld aan te geven of de huidige situatie tot een andere afweging leidt ten 

opzichte van het vastgestelde kader vergoedingen inzake informatie- en formatieproces.   

 

Mevrouw Polonius geeft aan dat aan de voorkant een afspraak met elkaar is gemaakt. Mocht gaandeweg 

blijken dat dit bedrag hoger dreigt te worden dan zou dit tijdig aangegeven worden. Achteraf met een 

hogere factuur geconfronteerd te worden is niet wenselijk. 

Een aantal fractievoorzitters geven aan dat informeren/formeren ook wordt gezien als een erefunctie. 

 

Het voorstel van de heer Verhoef om de woorden ‘succesvol afgeronde’ te schrappen wordt overgenomen.  

 

De voorzitter vraagt mevrouw Hamerslag een specificatie c.q. onderbouwing van het bedrag in de factuur 

aan te leveren.  

Ook de heer Assorgia wordt door de voorzitter gevraagd duidelijkheid te geven rondom de kosten van het 

formatieproces. 

De voorzitter en griffier bezien op basis van de bespreking het kader opnieuw en delen dat vervolgens met 

het presidium. 

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

toezeggingen en schriftelijke vragen 

De heer Verhoef merkt op dat op pagina 4 in het 2e en 3e kwartaal een mager aantal punten staan. Alleen 

voor de commissie SenB staan punten genoteerd. 

De heer Krul geeft aan graag een andere waardevolle invulling te zien voor de avonden waarop de 

commissies niet voldoende agendapunten hebben zodat ze vervallen.  

De griffier vraagt de fractievoorzitters dit mee te nemen naar hun fracties en hiervoor dan een verzoek in te 

dienen bij de griffie.  

 

De bestuurlijke termijnkalender 2022 - 2026, versie 21 april 2022, is hiermee vastgesteld. 
 
8. Projectgroep raadscommunicatie 

Het presidium stemt in met het samenstellen van een projectgroep raadscommunicatie voor de 

raadsperiode 2022-2026. Hierin zullen vier/vijf raadsleden plaatsnemen. De groep wordt vanuit de griffie 

begeleid. In een eerste bijeenkomst bepaalt de groep zelf wat de frequentie van de overleggen is en op 

welke wijze deze plaats vinden. 
 
9. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  

De eindverantwoordingen fractievergoedingen voor 2021 van de fracties Beter voor Den Helder, VVD, 

PVV, D66, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, Gemeentebelangen en Stadspartij zijn vastgesteld. 

 

De griffier geeft aan dat de definitieve eindverantwoordingen van de fracties van de CDA, Samen Actief sr 

en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp worden afgehandeld, zodat de bedragen kunnen worden 

vastgesteld in de eerstvolgende vergadering van het presidium.   

 

10.  Rondvraag 

- De heer Krul geeft aan het lastig te vinden als er vragen worden gesteld door de media over  

grensoverschrijdend gedrag. In verband met geheimhouding kan er niet veel over worden gezegd. De 

voorzitter geeft aan thema’s met betrekking tot een veilig werkklimaat te zijner tijd met elkaar te 

bespreken. 

 

11.  Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.15 uur. 


