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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 28 november 2022 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 – Commissiekamer 1  
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd. 
 

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: 24 november 2022 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Vooralsnog geen bijzonderheden. 

 Digitaal vergaderen: wel/niet ‘in geval dat…’ en kosten en termijn implementatie daarbij.   

 Leeghalen van oude fractiekamers. 

 Geen kasten in fractiekamers/vergaderzalen nieuwe stadhuis.  

 Raadsrapporteurs: zie e-mailbericht van 8 november jl.  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare en besloten besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2022 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen. De besloten besluitenlijst van de vergadering van 19 september 2022 ligt ter inzage bij 
de griffie. 
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare en besloten besluitenlijst van de vergadering van 19 
september 2022 vast te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor december/januari (zie ook de bestuurlijke kalender) 

 8 december: werkbezoek Parlan/GGZ. 

 12 december: informatiebijeenkomst Omgevingsvisie. 

 16 december: kerstfeest (uitnodiging volgt), Schouwburg De Kampanje.  

 19 december (voorafgaand aan raadsvergadering, aanvang 17.30 uur): 
kennismakingsbijeenkomst raad en rekenkamercommissie. 

 22 december (aanvang 14.00 uur): rondleiding en presentatie nieuwe stadhuis (gebouw 66 en 
kleine zaal Schouwburg De Kampanje) met aansluitend eindejaarsborrel. 

 26 december 2022 t/m 6 januari 2023: kerstreces.  

 2 januari 2023: nieuwjaarsreceptie gemeente. 

 10 januari 2023: eerste commissievergadering. 
 
5. Bijeenkomst raadsleden, aandeelhouder, directie en RvC N.V. Port of Den Helder 
In het raadsbesluit van 7 maart 2022 over het rapport ‘Den Helder in de lichtenlijn’ van Panteia naar 
aanleiding van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder is onder beslispunt 3 het volgende 
opgenomen:  

3. in de komende bestuursperiode twee maal per jaar een afzonderlijke bijeenkomst te houden 
met de leden van de raad, de aandeelhouders, de directie en de Raad van commissarissen 
van de N.V. Port of Den Helder waarin vooraf in samenspraak vastgestelde onderwerpen 
worden besproken en verwachtingen worden afgestemd.  

 
De portefeuillehouder Haven heeft, mede namens de RvC, aandeelhouder en directie van de N.V. 
Port of den Helder, op 10 november jl. ambtelijk door laten geven op woensdag 7 december tussen 
15.00 – 18.30 uur deze bijeenkomst aan te bieden. Deze bijeenkomst zou dan wat de 
portefeuillehouder betreft overwegend het karakter hebben van een kennismaking, maar partijen 
staan ook open voor door de raad aangereikte onderwerpen. Het verzoek is in eerste instantie per e-
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mail aan u voorgelegd met een beperkt aantal reacties (incl. vragen) tot gevolg. Daarnaast is de 
besluitvorming rondom de SLA in tijd inmiddels gewijzigd. Voorts is op 23 november jl. een brief van 
het college van b&w naar de raad toegezonden (zie bijlage), waarin (in afwijking van het voorgaande) 
in overweging wordt gegeven, nadat het visiedocument en het bedrijfsplan van Port of Den Helder zijn 
opgesteld, het onderhavige overleg te organiseren. Om die reden treft u in de bij deze agenda 
opgenomen memo een voorstel aan dat u ter vergadering kan bespreken.  
 
Het presidium wordt voorgesteld voor de afzonderlijke bijeenkomst met de leden van de raad, de 
aandeelhouders, de directie en de Raad van commissarissen van de N.V. Port of Den Helder: 
1. de te bespreken onderwerpen vast te stellen; 
2. een beknopt inhoudelijk verslag te laten maken, zodat e.e.a. borging heeft voor de andere 

bijeenkomsten; 
3. de voormalig voorzitter van de ‘Begeleidingscommissie onderzoek Port of Den Helder’ te laten 

voorzitten;   
4. de vertegenwoordig vanuit de raad te laten bestaan uit 1 lid per fractie, waarbij leden van de raad 

zich, in geval van verhindering, kunnen laten vervangen door een commissielid, niet zijnde een 
raadslid; 

5. de datum en tijdstip te bepalen; 
6. op basis van de voorgaande punten de organisatie van dag/tijd en locatie door de griffier verder te 

laten uitvoeren; 
7. de voorgaande punten te communiceren met het college van b&w alsmede de directie en RvC N.V. 

Port of Den Helder. 
 
6.  Evaluatie vergaderronden (a) en begrotingsbehandeling (b)  
a. Evaluatie vergaderronden 
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de vergaderronden te evalueren. 
 
b. Evaluatie begrotingsbehandeling 
Daarnaast kan (het proces van) de behandeling van de begroting worden geëvalueerd. In de bij deze 
agenda opgenomen memo is hier een voorzet voor gegeven. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 

1. de behandeling van de programmabegroting 2023 mede aan de hand van de memo te evalueren; 

2. suggesties te doen voor de (bestuurlijke) behandeling van de Kadernota 2024-2027. 
 
7. Proces Kadernota 2024-2027 
In het voorjaar 2023 wordt de eerste kadernota door het college van burgemeester en wethouders aan 
de gemeenteraad aangeboden. Dit is voor het college en de gemeenteraad hét moment om de 
doelstellingen voor de komende jaren te formuleren en (indien nodig) financieel door te vertalen. In de 
bij deze agenda opgenomen memo van de wethouder Financiën is een inhoudelijk procesvoorstel 
opgenomen inzake de kadernota 2024-2027 met daarbij een globale uitwerking van de te nemen 
stappen en bijbehorende planning.  
 
Het presidium wordt voorgesteld wensen of suggesties mee te geven aan het college van 
burgemeester en wethouders voor het proces inzake de Kadernota 2024-2027. 
 
8. Voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening begeleidingscommissie onderzoek 

ambtelijke organisatie 
Op 2 november 2022 heeft de raad een motie aangenomen waarmee hij heeft uitgesproken een 

Begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie te willen instellen, bestaande uit vijf 

raadsleden. Deze commissie begeleidt het door het college van burgemeester en wethouders 

aangekondigde onderzoek naar de bedrijfsvoering als instrument. Het in de bij deze agenda 

opgenomen voorstel betreft de benoeming van de leden in de begeleidingscommissie en creëert de 

juridische basis voor de werkzaamheden van deze commissie.  
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Het presidium wordt voorgesteld het raadsvoorstel tot vaststelling van de Tijdelijke verordening 
begeleidingscommissie onderzoek ambtelijke organisatie door te geleiden naar de raad voor 
besluitvorming.  

 
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, versie 24 november 2022, vast te stellen. 
 
10.  Wijziging vergaderschema 2023 raads- en commissievergaderingen  
Tijdens de vorige vergadering van het Presidium is het vergaderschema 2023 raads- en 
commissievergaderingen vastgesteld (zie bijlage). Nadien zijn de data van het VNG congres en de 
activiteiten rondom Sail 2023 concreet geworden. Om die reden worden de volgende wijzigingen 
voorgesteld: 

1. 13 juni commissie MO verplaatsen naar 19 of 21 juni. 
2. 26 juni Raad (regulier) laten vervallen: onderwerpen verplaatsen naar 3 juli Raad; 
3. 28 juni Raad (AB’s Kadernota) verplaatsen naar 26 juni; 

 
Het presidium wordt voorgesteld het vergaderschema 2023 raads- en commissievergaderingen 
conform de voorgestelde wijzigingen gewijzigd vast te stellen. 
 
11.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 30 januari 2023 (18.00 uur). 
 


