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AGENDA 
Vergadering van het RAADSPRESIDIUM op 13 maart 2023 om 18.00 uur  
Kerkgracht 1 – Commissiekamer 2 
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, E.M. Krijns, S.T.M. Malitz, J.P. de 
Leeuw, N. List,  M. Pastoor, T.C. Polonius, H. Weerstand. 

Griffier: M. Huisman (raadsgriffier).  
Kopie:   Gemeentesecretaris.  
Verzenddatum: 9 maart 2023 

 
 

AGENDAPUNTEN 
 
 
1.  Opening en mededelingen 

• Kennismaken met nieuwe gemeentesecretaris.  

• Indienen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2022: stand van zaken. 

• Werkconferentie 21 en 22 april: stand van zaken. 

• Gemeentelijk Manifest: stand van zaken. 

• Uitnodigingen bijeenkomsten buiten de maandagen via agendacommissie.  

• Kastruimte fracties.  
 
2.  Vaststellen agenda 
 
3. Bespreeknotitie over hoe in het vervolg om te gaan met startnotities 
Na een drietal verschillende startnotities in de commissie te hebben behandeld, is vanuit de raad, 
college en ambtelijke organisatie de behoefte ontstaan voor meer duiding van dit ‘instrument’ op zowel 
inhoud als proces. In de bij deze agenda opgenomen bespreeknotitie van het college van b&w wordt 
hier nader op ingegaan. De bespreeknotitie heeft als doel heeft het gesprek tussen college en 
presidium te faciliteren over hoe vanaf hier verder om te gaan met startnotities.  
Wethouder Augustijn is namens het college van b&w aanwezig voor het geven van een toelichting en 
beantwoording van eventuele vragen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de notitie te bespreken.  
 
4. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium  
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2023 is als bijlage bij deze agenda 
opgenomen.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de openbare besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2023 
vast te stellen. 
 
5. Bijzonderheden voor maart t/m mei (zie ook de bestuurlijke kalender) 

• Informatieavond over openbare ruimte: 20 maart. 

• Informatieavond in samenwerking met Woningstichting Den Helder over wonen: 21 maart. 

• Vervolgbijeenkomst over Havenvisie: 22 maart 

• Informatieavond over HVC: 29 maart. 

• Regionale raadscommissie Noordkop: 30 maart. 

• Werkconferentie: 21 en 22 april. 

• Informatieavond over Cocensus: 8 mei. 

• Werkbezoek Stichting Kinderopvang Den Helder: 16 mei. 
 
6.  Evaluatie vergaderronden 
De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten kunnen worden 
geëvalueerd.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de vergaderronden te evalueren. 
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7. 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 9 maart 2023, vast te stellen. 
 
8. Spoorboekje Kadernota 
Met het vaststellen van het vergaderschema 2023 en de P&C brief 2023 heeft het presidium  
op 19 september en 28 november 2022 voor de Kadernota 2024-2027 het volgende behandelschema 
vastgesteld. Voor de raadsvergaderingen op maandag 26 juni 2023 en maandag 10 juli 2023 dienen 
nog nadere afspraken te worden gemaakt. In de bij deze agenda opgenomen memo worden hiervoor 
voorstellen gedaan. 
 
Het presidium wordt voorgesteld: 
1. voor wat betreft de behandeling van de algemene beschouwingen op maandag 26 juni 2023 een 

voorkeur uit te spreken voor de opties die genoemd zijn in de memo onder A, B en C; 
2. het aanvangstijdstip van de raadsvergadering op 10 juli 2023 te bepalen op 16.00 uur; 
3. voor de raadsvergaderingen op 26 juni en 10 juli 2023 een keuze te maken tussen de stadshal van 

Theater De Kampanje en de raadzaal aan de Kerkgracht. 
 
9. Notitie gewijzigde afspraken inzake geheime documenten. 
Per 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking 
getreden. Een uitzondering is gemaakt voor de nieuwe bepalingen omtrent geheimhouding. Om 
decentrale overheden de tijd te geven werkprocessen waar nodig aan te passen, is deze 
inwerkingtreding bepaald op 1 april 2023. In de bij deze agenda opgenomen memo treft u als gevolg 
van de wetswijziging de gewijzigde afspraken inzake geheime documenten aan.  
 
Het presidium wordt voorgesteld de interne werkwijze met betrekking tot documenten die onder 
geheimhouding aan de raad of een raadscommissie worden aangeboden, vast te stellen. 
 
10.  Rondvraag 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering: 22 mei 2023 (18.00 uur). 
 


