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Vergadering: Presidium 

 

Classificatie: Openbaar 

Kenmerk:  Datum: 19 september 2022 

 

Deelnemers: 

 

de heer J.A. de Boer (voorzitter) 

de heer G. Assorgia  

de heer C.M. Bazen 

mevrouw M. Boessenkool  

de heer V.H. van den Born 

de heer H. van Dongen 

mevrouw S. Hamerslag 

de heer H.M. Krul 

de heer J.P. de Leeuw 

mevrouw J. Meijer 

mevrouw N. List 

de heer M. Pastoor 

mevrouw T.C. Polonius 

mevrouw H. Weerstand 

M. Huisman (griffier) 

 

Afwezig: De heer M. Vermooten 

 

Verslag: M.C. Bakker 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent vergadering om 18:00 uur.  

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

De voorzitter geeft aan na agendapunt 12 een punt in beslotenheid te willen bespreken. 

 

3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  

De openbare besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2022 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Bijzonderheden voor september/oktober (zie ook de bestuurlijke termijnkalender) 
o 22 september: training integriteit en ondermijning (tot op heden 15 aanmeldingen).   
o 28 september: voorzitterstraining. 
o 29 september: ideeënmarkt (Stadshal) – Vervalt, zie ook agendapunt 7.  
o 30 september: kennismaking met Port of Den Helder (middag). 
o 3 oktober: raadsvergadering – geen onderwerpen en vervalt waarschijnlijk.  
o 4 oktober: jaarlijkse bijeenkomst Veiligheid (van 17.30 – 21.00 uur). 
o 13 oktober: extra commissie Bestuur en Middelen in verband met begroting. 
o 17 t/m 21 oktober: herfstreces.  

Het presidium neemt kennis van bovengenoemde data en activiteiten. 

 

5.  Evaluatie vergaderronden  

De heer De Leeuw vraagt om aanpassing van de opstelling in de raadzaal. Dit vanwege de interactie 

onderling. De griffier onderzoekt de mogelijkheid om de twee spreekgestoelten te verplaatsen. Daarbij 

wordt ook gekeken om meer ruimte tussen publiek en laatste tafels te krijgen.    
 
Het presidium verzoekt voorts een moment in te plannen om bijgepraat te worden over de stand van zaken 
rondom de nieuwbouw van het stadhuis.  
 



Mevrouw List wijst op de bereikbaarheid van de zalen op vergaderavonden. Naar aanleiding hiervan is 
afgesproken dat de bodes de deuren tijdens de vergaderingen openhouden. Uit veiligheidsaspect is de lift 
alleen te bedienen met een pas.  
 
6. Vaststellen voorstel behandeling programmabegroting 
Het presidium stelt het spoorboekje voor de behandeling van de programmabegroting 2023 en de 
meerjarenraming 2024 tot en met 2026 vast. Het presidium spreekt daarbij zijn voorkeur uit voor 
voorgestelde variant B. Deze voorkeur zal in de memo nader uitgewerkt worden.  
 
7. Ideeënmarkt 
Het presidium is akkoord met het laten vervallen van de Ideeënmarkt voor inwoners op 29 september a.s. 
in verband met de beperkte aanmeldingen.  
Het presidium verzoekt om een voorstel met een andere aanpak in overleg met de werkgroep 
communicatie. Hierbij dienen de verwachtingen van initiatiefnemers te worden betrokken. Tevens is 
opgemerkt dat de communicatie in het zomerreces (29 juli) ongelukkig was en mogelijk (te) beperkt.  
In het volgende presidium wordt een alternatief voorstel behandeld.  
 
Verzocht is de huidige initiatiefnemers de gelegenheid te bieden hun idee voorafgaand aan een 
raadsvergadering te presenteren aan de raadsleden.  
De heer De Leeuw vraagt of de initiatiefnemer(s) ondersteuning kunnen krijgen bij een presentatie (ppt) of 
anderszins als dat nodig wordt geacht.  
 
Tot slot is gevraagd naar de status van de uitvoering van het idee/de ideeën van de Ideeënmarkt van 
2019.  
 
8. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  

De bedragen van de eindverantwoordingen van de fractie Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp over 

2021 zijn door het presidium conform vastgesteld. 

 

De heer Bazen vraagt hoe het met de overige fractie vergoedingen en de publicatie daarvan is gesteld. De 

griffier antwoord dat alle eindverantwoording thans zijn vastgesteld en dat die binnenkort op de website 

worden gepubliceerd.  
 
9. Verdeling fractiekamers 

Het presidium stelt de verdeling van de fractiekamers vast.  

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

 

Het presidium heeft de volgende opmerkingen/vragen: 
- mevrouw Hamerslag vraagt wanneer de Omgevingsverordening wordt geagendeerd; 
- mevrouw Boessenkool vraagt waarom de schriftelijke vragen van GroenLinks over het vogelasiel niet 
 zijn opgenomen. De gestelde vragen zijn nog niet beantwoord; 
- M183 over budget wijkplatforms is in februari ingediend. Mevrouw List vraagt waarom pas in het eerste 

kwartaal 2023 op de BTK en niet eerder. De griffier geeft aan dat de raad zelf het initiatief kan nemen 
door extra vragen te stellen; 

- de raadsvergadering van 31 oktober vervalt en onderwerpen schuiven door naar volgende reguliere 
raadsvergadering 21 november. Als er onderwerpen zijn die niet later kunnen worden behandeld dan 
31 oktober, worden dan eventueel in de begrotingsraad vastgesteld; 

- veel onderwerpen zijn nog niet ingepland en verzoekt het college op korte termijn hierover inzicht te 
geven en in een nieuwe BTK te verwerken;  

- zorg is uitgesproken over de (meest) incomplete BTK tot nu toe en daarmee ook de zorg voor de 
planning van 2023 en met name de agendering voor Q1 2023. 

 
De bestuurlijke termijnkalender 2022-2026, versie 15 september 2022, is met in achtneming van het  

voorgaande vastgesteld. 

 
11.  Concept-vergaderschema 2023 (versie 080922) raads- en commissievergaderingen  
en P&C brief 2023 
Het presidium stelt het vergaderschema vast met dien verstande dat er nog een aantal ondergeschikte 
wijzigingen zijn met betrekking tot de vergaderingen van de Agendacommissie RRN en Regionale 
Raadscommissie. Ook de P&C brief 2023 is vastgesteld. 
 
 
 



 
De griffier licht toe dat er met de vaststelling van het vergaderschema 2023 na het zomerreces, in het 
nieuwe stadhuis, weer parallel (dus alle commissies op één avond) vergaderd zal worden.  
 

De heer Pastoor merkt op dat afgesplitste fracties die tevens commissievoorzitters leveren mogelijk een 

probleem hebben bij het parallel vergaderen. De voorzitter geeft aan zich hierover te buigen.  

 

12.  Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

De vergadering sluit de vergadering omstreeks 19.45 uur.  

 

 


