
 

 
Concept besluitenlijst 

 

Vergadering: Presidium 

 

Classificatie: Openbaar 

Kenmerk:  Datum: 15 november 2021 

 

Deelnemers: 

 

de heer J.A. de Boer (voorzitter) 

de heer G. Assorgia  

mevrouw P.T. Bais  

de heer P. Blank  

mevrouw M. Boessenkool  

de heer J.P. van Donkelaar 

mevrouw K. van Driesten 

mevrouw S. Hamerslag  

de heer H.M. Krul 

mevrouw N. List  

de heer H.S. Mosk 

de heer M. Huisman (griffier) 

 

Afwezig: de heer V.H. van den Born 

de heer H. van Dongen  

 

Verslag: M.C. Bakker  

 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat hij een bericht van verhindering heeft ontvangen van  

de heren Van Dongen en Van den Born. De heren Blank en Krul sluiten later aan. 
 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

 

3. Vaststellen openbare besluitenlijsten Presidium van 13 september 2021 

De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
De heren Blank en Krul nemen vervolgens deel aan de vergadering. 
 

4.  Bijzonderheden voor september/oktober (zie ook de bestuurlijke kalender) 
- Informatiebijeenkomst Helders Perspectief en Sail 2023: 22 november; 
- Presentatie burgemeester over zijn eerste 250 dagen: 24 november fysiek in de raadzaal; 
- Training coalitie- en raadsakkoorden: 8 december. Concrete uitnodiging volgt nog (save the date is al 

verstuurd), mede afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen; 
- Werkconferentie van 10 december (met werkbezoek aan Petten) wordt uitgesteld naar een nader te 

bepalen moment. Een nieuwe datum is afhankelijk van de coronamaatregelen. Op verzoek van de heer 
Blank wordt nog gekeken naar een moment binnen deze raadsperiode, voor zover dat mogelijk is; 

- Bijeenkomst NWZ: 13 december; 
- Kerstreces: 27 december t/m 7 januari 2022.   
 
- Fysiek/digitaal vergaderen  
De griffier vraagt de leden een korte reactie te geven op de afspraken die vrijdag gemaakt zijn over het 
vergaderen na de aangescherpte maatregelen nu de situatie rondom het Coronavirus “zorgelijk” is. 
Over het fysiek/digitaal vergaderen spreekt het presidium af dat fysieke commissievergaderingen op de 
Kerkgracht met één commissielid aan tafel worden gehouden en een tweede persoon in de aanpalende 
commissiekamer. Hierbij mag gewisseld worden. Dit geldt ook in geval versoepelingen worden 
doorgevoerd. De ruimte wordt als te klein ervaren om met meer mensen in de raadszaal te gaan zitten. 
Voorlopig worden de commissievergaderingen digitaal gehouden en de raadsvergaderingen fysiek in de 
schouwburg.  



De actualiteit wordt uiteraard in de gaten gehouden. Wanneer de maatregelen landelijk worden 
afgeschaald bestaat er lokaal weer ruimte voor een heroverweging van het digitaal vergaderen. 
 
- Audiovideo van GemeenteOplossingen 
De voorzitter van de raad geeft aan dat overleg is geweest met de directie van GemeenteOplossingen 
over de technische perikelen rondom het uitzenden van de vergaderingen. Zij hebben excuses 
aangeboden en er is extra aandacht voor de techniek.  
 
- Evaluatie behandeling kadernota is slechts door 4 of 5 raadsleden ingevuld. De griffie gaat hier 
desondanks mee verder in de uitwerking. 
 
- Gebruik maken van vergaderfaciliteit op de Kerkgracht 1 buiten kantooruren (bijlage)  
De griffier wijst op de eerder toegezonden afspraken over het gebruik van de vergaderfaciliteiten op de 
Kerkgracht 1 buiten de kantoortijden, zoals opgenomen in de bijlage bij de agenda.  
 
- Lijst ingekomen stukken 
De griffier verwijst nog eens naar de beschikbaarheid van ingekomen stukken op de Lijst ingekomen 
stukken. Om de stukken in te kunnen zien moet, in verband met de AVG-richtlijnen, ingelogd worden op de 
GO app. Brieven met een spoedeisend karakter worden rechtstreeks toe gemaild. Hij vraagt de 
fractievoorzitters hun fractiegenoten hiervan in kennis te stellen.  
 
- Themabijeenkomst samenwerking college en raad 
Nadat het presidium op 13 september jl. heeft ingestemd met het voorstel van de voorzitter een overleg te 
plannen waarin de fractievoorzitters en de wethouders samen, aan de hand van concrete onderwerpen, 
overleggen voor een betere wisselwerking, geeft de voorzitter aan in januari 2022 een themabijeenkomst 
voor te bereiden. In deze bijeenkomst betrekt hij dan met name de kamerbrief van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken over de versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen en dan specifiek 
over het onderzoek gedaan naar de mogelijke vorm en inhoud van een gemeentelijk statuut. (n.b: In een 
statuut leggen de raad en het college vast hoe zij samenwerken en hoe bestuurders verantwoording 
afleggen over het door hen of onder hun verantwoordelijkheid gevoerde bestuur. Het kan de basis vormen 
voor een regelmatig gesprek tussen raad en college over het gevoerde bestuur. 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).  
De opbrengst hiervan is dan te gebruiken in de nieuwe raadsperiode. 
 
- Modernisering verlofregeling, (bijlage) van Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 
De griffier licht de brief toe en vraagt een reactie van de leden.  
Het presidium geeft aan een opmerking over verruiming van het vaderschapsverlof en mantelzorgverlof 
wenselijk te vinden. De griffier verzorgt een reactie naar de NVvR. 
 
5. Evaluatie vergaderronden en behandeling Begroting 

Het presidium evalueert de vergaderronden en behandeling van de begroting. 
Het presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter van de raad om eerder te beginnen, zodat 
daarmee het politieke debat meer ruimte krijgt, maar zonder dat dubbelingen met de behandeling van een 
kadernota plaatsvindt. Samen met de griffier wordt een nieuw voorstel voor de behandeling in 2022 
gemaakt.   

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

toezeggingen en schriftelijke vragen 
De heer Krul vraagt nogmaals aandacht voor de groen gemarkeerde onderwerpen, die als afgedaan 
worden beschouwd. De raad moet er scherp op toezien dat daadwerkelijk in juiste wijze van 
beantwoording/afhandeling is voorzien. De griffier adviseert hierop de fractievoorzitters onderwerpen te 
agenderen in een commissie, vragen te stellen in de raadsvergadering of op andere wijze terug te laten 
komen als partijen niet tevreden zijn over de afhandeling van moties en/of toezeggingen. 

 

Met in achtneming van bovengenoemde opmerkingen wordt de bestuurlijke termijnkalender van 11 

november 2021 vastgesteld. 
 
7. Vergaderschema 2022 raads- en commissievergaderingen en P&C brief 2022 

Het presidium stelt het concept-vergaderschema voor 2022  en de P&C brief 2022 vast. 

 

8.   Rondvraag 

Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.  

 



De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

 
- Ter kennisname en informatie:  
Eerstvolgende vergadering: 31 januari 2022 om 18.00 uur.  
 

 
 


