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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 31 januari 2021 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 - Commissiekamer 1  
Voor een broodmaaltijd wordt gezorgd 
 

Aan:  J.A. de Boer (voorzitter), G. Assorgia, P.T. Bais, P. Blank, M. Boessenkool,  
V.H. van den Born, H. van Dongen, J.P. van Donkelaar, K. van Driesten,  
S. Hamerslag, H.M. Krul, N. List, H.S. Mosk. 

Afwezig: --  
Raadsgriffier:  M. Huisman, tel: 67 81 01, m.e.huisman@denhelder.nl 
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 27 januari 2022 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

 Vergaderingen en bijeenkomsten fysiek en digitaal: stand van zaken beoordelen en bespreken 
(mondeling, geen stukken).  

 Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen: voor 1 maart 2022 (!).  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Vaststelling openbare besluitenlijst presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2021 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2021 
vast te stellen 
 
4. Bijzonderheden voor februari/maart (zie ook de bestuurlijke kalender) 

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

 Algemene introductiebijeenkomsten kandidaat raadsleden: 10 en 17 (uitloop) februari, 
raadszaal Kerkgracht.  

 Lancering StemWijzer: 10 februari, 19.00 uur in de bibliotheek School 7. 

 Voorjaarsreces: 21 t/m 25 februari.  

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

 Laatste raadsvergadering ‘oude’ raad: 7 maart. 

 Verkiezingen: 16 maart. 

 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  
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd. De volgende aandachtspunten komen in ieder geval aan bod: 

 Digitale stemmingen. 

 Aankondigen motie van wantrouwen. 

 Bespreek- en hamerpunten. 

 Gebruik stemverklaring. 

 Tijdig aanleveren moties en amendementen. 
 
Het presidium wordt voorgesteld de vergaderronden te evalueren. 
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6. Artikel over bedreigingen en geweld tegen gemeenteraadsleden. 
Op zondag 16 januari jl. verscheen een artikel over bedreigingen en geweld tegen 
gemeenteraadsleden. Uit onderzoek van de NOS en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
(zie verder: https://nos.nl/l/2413325 en https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/driekwart-
raadsleden-herkiesbaar-ondanks-minder-leuk-werk) blijkt onder meer dat een raadslid uit onze 
gemeente heeft aangegeven last te hebben gehad of ervaren van bedreiging en intimidatie vanuit het 
college van burgemeester & wethouders. Naar aanleiding van persvragen hierover heeft de 
burgemeester aangegeven hierop terug te komen in de vergadering van het presidium. Bij de 
burgemeester en griffier zijn geen meldingen bekend over bedreigingen en intimidatie.  
 
Overigens is in 2019 het 'Protocol agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers gemeente  
Den Helder 2019' door de raad vastgesteld (zie bijlagen). Daarin spreekt het gemeentebestuur uit dat 
agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers onacceptabel is en nooit wordt getolereerd. Het 
protocol beschrijft hoe de gemeente omgaat met agressie en geweld tegen college-, raads-, 
commissieleden en fractie-assistenten en wie welke rol heeft. Recent heeft het ministerie van BZK 
eveneens een document gepubliceerd over de collectieve norm tegen agressie en intimidatie voor 
raadsleden. In de bijlage treft u een uitgewerkt A5 document aan. De gehele collectieve norm tegen 
agressie en intimidatie voor politieke ambtsdragers is te vinden op de website van het Netwerk 
Weerbaar Bestuur 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. 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 
Tijdens de laatste vergadering van het presidium is afgesproken de geplande werkconferentie van 10 
december (onderwerpen: warmtenet, waterstof en werkbezoek ECN/NRG) uit te stellen naar een 
nader te bepalen moment, dat afhankelijk is gesteld van de coronamaatregelen. Toegezegd is, voor 
zover dat mogelijk is, nog te bezien naar een moment binnen deze raadsperiode. Die mogelijkheid is 
vooralsnog gepland op 18 februari a.s. Gezien de coronamaatregelen en het aantal besmettingen ligt 
er tijdsdruk op de organisatie van een werkconferentie op deze datum. Voordelen van een conferentie 
in februari zijn kennis opdoen voor de huidige raadsleden en dat de werkconferentie deze periode 
wordt gehouden. Nadelen zijn groepsvorming in relatie tot besmettingskansen deelnemers inclusief 
reisbewegingen (Petten) en beperkende maatregelen (zowel bij de horeca als binnenruimten) 
alsmede dat nieuwe raadsleden de kennis missen. Om die reden ligt thans de vraag voor in hoeverre 
behoefte bestaat aan het houden van een werkconferentie in februari. De onderwerpen kunnen ook 
verplaatst worden naar een afzonderlijk te bepalen dag in het inwerkprogramma van de nieuwe raad.  
 
Het presidium wordt voorgesteld uit te spreken in hoeverre op dit moment behoefte is aan het houden 
van een werkconferentie op 18 februari a.s. of dat een voorkeur bestaat de onderwerpen te 
verplaatsen naar afzonderlijke te organiseren dag in het inwerkprogramma van de nieuwe raad.  
 
8. Pilot gemeentelijk statuut 
De minister van BZK heeft in een kamerbrief van 26 oktober 2021 aangekondigd dat zij tien 
decentrale overheden wil ondersteunen met het implementeren van een statuur voor een sterke raad. 
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.  
 
Op dit moment maakt het ministerie van BZK een nadere selectie, waarbij zij onder meer wil kijken 
naar de motivatie van de gemeenten voor deelname aan de pilot. Het ministerie verzoekt gemeenten 
uiterlijk 15 februari a.s. een motivatie voor deelname aan de pilot op te sturen. Vóór 1 maart wordt 
vervolgens bekend gemaakt welke gemeenten deelnemen aan deze pilot. 
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https://weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/collectieve-norm-tegen-agressie-en-intimidatie
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In de bijlage treft u een factsheet aan waarin nader wordt toegelicht hoe de ondersteuning eruit komt 
te zien.  
 
Voor deelname aan de pilot is het voorstel 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 wordt voorgesteld in te stemmen met het aanmelden van de deelname aan de pilot 
gemeentelijk statuut.  
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 
In de bijlage treft u aan 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 2020 - 2022, versie 27 januari 2022, vast te stellen. 
 
10. Inwerkprogramma raad 2022 
Om raadsleden goed op hun taken voor te bereiden is het van belang dat zij in ieder geval weten hoe 
de diverse bevoegdheden liggen, hoe bepaalde procedures in elkaar zitten, hoe de vergaderdiscipline 
is en wat er zoals speelt in de gemeente Den Helder. Hiervoor is een inwerkprogramma geschreven 
om de raads- en commissieleden voor de periode 2022-2026 hierin te faciliteren.  
Het inwerkprogramma is ook zeer relevant voor degenen die al eerder gemeenteraadslid zijn geweest. 
Behalve dat het opfrissen van de ‘basics’ nooit kwaad kan, is het ook zo dat veel onderdelen van het 
inwerkprogramma ingaan op de onderlinge omgang en samenwerking binnen de raad.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het Inwerkprogramma raad 2022 vast te stellen. 
 
11. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2022 
Voor 2022 is door de raadsgriffie een jaarplan opgesteld, dat in concept bij deze agenda als bijlage is 
opgenomen. Het presidium wordt in de gelegenheid gesteld eventuele suggesties, op- en 
aanmerkingen, e.d., in te brengen, waarna het jaarplan 2022 definitief kan worden gemaakt.  
 
Het presidium wordt voorgesteld het concept-Jaarplan raadsgriffie 2022 vast te stellen. 
 
12.  Rondvraag 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 28 februari 2022 (18.00 uur). 
 


