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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en doet mededelingen over: 
- De vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal. Het presidium besluit de vergaderingen van de 

commissie en raad fysiek te blijven houden overeenkomstig de huidige werkwijze.  
- Het indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen voor 1 maart 2022.  
 
Daarnaast deelt mevrouw Boessenkool mee dat de uitvoering van de ‘Kees de Jager prijs’ via een 
raadsregeling op (juridische) problemen stuit, uitvoering via het college van b&w niet.  
Het presidium stemt in met het voorstel van mevrouw Boessenkool om: 
1. in afwijking van de door de raad aangenomen motie, de uitvoering van de ‘Kees de Jager prijs’ in 

handen te stellen van het college van b&w; 
2. namens het presidium het onder punt 1 vermelde door middel van een brief kenbaar te maken aan het 

college van b&w en de raad.  
 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is gewijzigd vastgesteld. Aan de agenda wordt op verzoek van mevrouw Van Driesten het 

onderwerp ‘Verkiezingsdebatten via regio Noordkop’ toegevoegd en op verzoek van de heer Assorgia het 

onderwerp ‘Afhandeling fractievergoedingen’.  

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 15 november 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4.  Bijzonderheden voor februari/ maart (zie ook de bestuurlijke kalender) 

De voorzitter benoemd de volgende bijzonderheden: 

 Bijeenkomst fractievoorzitters en wethouders (9 februari): is vervallen omdat de beoogde planning, 
waarbij gebruik zou worden gemaakt van een enquête, niet haalbaar bleek en te veel tijdsdruk kwam te 
liggen op een zorgvuldige voorbereiding.  

 Algemene introductiebijeenkomsten kandidaat raadsleden: de voorzitter deelt mee dat de bijeenkomst 
van 10 februari vervalt in verband met de afwezigheid van de burgemeester. Donderdag 17 februari 



blijft nu over, locatie is de raadszaal aan de Kerkgracht. Deze wijziging zal nog via de lijsttrekkers 
worden gecommuniceerd en aan de deelnemers die zich al voor 10 februari hebben opgegeven.  

 Lancering StemWijzer: gezien de huidige coronamaatregelen en de problematische organisatie daarbij 
kiest het presidium voor de lancering via een persbericht. 

 Voorjaarsreces: 21 t/m 25 februari.  

 Bijeenkomst lijsttrekkers: 3 maart, 19.30 uur, raadszaal Kerkgracht. 

 Laatste raadsvergadering ‘oude’ raad: 7 maart. 

 Verkiezingen: 16 maart.  
- Het presidium geeft aan vooraf betrokken te willen worden bij de opzet van een eventuele 

verkiezingsavond. Hierbij wordt gedacht aan een (verkiezings)uitzending van de regionale omroep. 
De heer Krul geeft aan mee te willen denken voor een mogelijke invulling. De voorzitter neemt dit 
onderwerp ook mee naar de Veiligheidsregio in verband met de (on)mogelijkheden. 

- Voor een centrale politieke markt gaat mw. Bais de behoefte onder de partijen inventariseren.  

 Bijeenkomst duiden verkiezingsuitslag (lijsttrekkers): 17 maart, 19.30 uur, Stadshal. 

 Vaststellen definitieve verkiezingsuitslag: 21 maart, 10.00 uur. 

 Aftreden oude raad en installatie nieuwe raad: 29 en 30 maart, 19.30 uur, Stadshal. 

 
5. Evaluatie vergaderronden  

Het presidium evalueert de vergaderronden en behandeling van de begroting. De volgende 

aandachtspunten zijn besproken: 

 Digitale stemmingen.  

 Aankondigen motie van wantrouwen. Mw. Hamerslag geeft aan dat in het NHD ten onrechte is 
gesuggereerd dat de griffie de partij onjuist had geïnformeerd.  

 Bespreek- en hamerpunten. De heer Krul verzoekt het behandelen annex agenderen van hamer- en 
bespreekpunten als onderwerp aan het begin van de volgende bestuursperiode aan de orde te stellen . 

 Gebruik stemverklaring. De voorzitter verzoekt terughoudend met stemverklaringen om te gaan.  

 Tijdig aanleveren moties en amendementen. 

 
6. Artikel over bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden. 
De voorzitter meldt dat dit onderwerp ook in het college van b&w is besproken en dat inmiddels met het 
betreffende raadslid is gesproken. Het raadslid heeft overigens verzocht e.e.a. te laten zoals het is. De 
heer Blank geeft aan dat dit onderwerp continu aandacht verdient en doet de suggestie om eenmaal per 
kwartaal te spreken over omgang. Het presidium besluit vervolgens: 
1. de communicatie over agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers over te laten aan de 

burgemeester; 
2. de fractievoorzitters te verzoeken binnen hun eigen fractie navraag te doen of zaken omtrent 

bedreigingen en geweld spelen of hebben gespeeld; 
3. met de nieuwe raad een bijeenkomst voor te bereiden over de thema’s integriteit, morele dilemma’s en 

veiligheid. 

 

7. Werkconferentie 

Gezien de coronamaatregelen en het aantal besmettingen is gesproken over de voor- en nadelen van de 

organisatie van een werkconferentie in februari. Naar aanleiding van de behoeftevraag voor het houden 

van een werkconferentie in februari besluit het presidium dat de voorkeur bestaat de onderwerpen te 

verplaatsen naar afzonderlijke te organiseren dag in het inwerkprogramma van de nieuwe raad.  

 

8. Pilot gemeentelijk statuut 

Er is gesproken over de kamerbrief van 26 oktober 2021 van de minister van BZK waarin zij aangekondigd 

decentrale overheden te willen ondersteunen met het implementeren van een statuur voor een sterke raad 

(pilot). Handvatten voor een statuut daarvoor staan beschreven in het rapport Naar een sterkere raad. De 

kern van een statuut is dat de raad en het college afspraken maken over de onderlinge samenwerking, 

over de manier waarop verantwoording en democratische controle plaatsvinden en over de 

informatievoorziening. Het doel daarvan is versterking van de positie van raadsleden tegenover het college 

en de burgemeester en daarmee versterking van het lokaal bestuur als geheel.  

Het presidium is voor deelname aan de pilot en stelt voor namens het presidium een korte motivering aan 

het ministerie van BZK toe te sturen waarin gerefereerd wordt aan ons bestuurlijk verleden in relatie tot de 

toekomstige uitdagingen en het belang en meerwaarde van deelname voor de versterking van de kwaliteit 

van onze lokale democratie.  

 

Het presidium besluit in te stemmen met het aanmelden van de deelname aan de pilot gemeentelijk 

statuut.  

 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/media/257887/3-naar-een-sterkere-raad-eindrapport.pdf


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

De heer Krul merkt op dat na de verkiezingen weinig onderwerpen op de bestuurlijke termijnagenda zijn 

opgenomen. Voorts wijst de heer Mosk op de lange afhandelingstermijn van de (zijn) schriftelijke vragen. 

De voorzitter zegt toe deze punten de agenderen in het eerstvolgende driehoeksoverleg.  

De heer Blank geeft vervolgens aan dat voor de afhandeling van zijn toezegging (nr. 160) weliswaar 

contact is geweest tussen hem en de wethouder, maar dat dit onvoldoende is voor een formele 

afhandeling van een in de raad door een wethouder namens het college gedane toezegging. Die 

afhandeling dient plaats te vinden door middel van een raadsinformatiebrief.  

 

Het presidium stelt de bestuurlijke termijnkalender (versie 27 januari 2022) met in achtneming van 

bovenstaande opmerkingen vast. 

 

10.  Inwerkprogramma raad 2022 

Het presidium besluit het Inwerkprogramma raad 2022 vast te stellen. 

 

11.  Concept-Jaarplan raadsgriffie 2022 

Het presidium besluit het concept-Jaarplan raadsgriffie 2022 vast te stellen.  

De heer Blank benadrukt mogelijkheid van onderzoek door de raad met behulp van een 

begeleidingscommissie, zoals thans heeft plaatsgevonden bij het onderzoek naar de Port of Den Helder. 

Dit kan als instrument meegenomen worden of worden benoemd in het jaarplan. Hiervoor dient dan ook 

budget voor vrij te worden gemaakt ter hoogte van €100.000,-.  

 

12. Verkiezingsdebatten via regio Noordkop’ 

Op voorstel van mw. Van Driesten stemt het presidium in met de organiseren van verkiezingsdebatten 

door regio Noordkop. De kosten kunnen ten laste van het raadsbudget worden gebracht.  

Mw. Van Driesten en de heer Krul zijn aanspreekpunt voor de andere partijen en de organisatie.  

 

13. Afhandeling fractievergoedingen’ 

De afhandeling van de fractievergoedingen op declaratiebasis is besproken. Het presidium besluit 

vervolgens terug te komen op het eerder genomen besluit uit 2021. Dit betekent dat de 

fractievergoedingen vergoed (blijven) worden op basis van een maandelijks voorschot met 

eindverantwoordingen achteraf (voor 1 maart van het daarop volgende jaar).  

 

14.   Rondvraag 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.  

 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 19.10 uur. 
 


