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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent vergadering om 18:00 uur. De volgende mededelingen zijn gedaan: 

• Mw. Boessenkool koppelt terug uit het overleg van de werkgroep gemeentelijke manifest. Naar 

aanleiding van haar voorstel gaat het presidium akkoord met directe aanlevering van een voorstel 

aan de raad. Voorafgaand aan de besluitvorming volgt nog een e-mailronde raad voor eventuele  

opmerkingen over de tekst. Aangestuurd wordt op de raadsvergadering van 6 maart a.s.. Over de 

bijbehorende communicatie wordt nog nagedacht en voorbereidt 

• Werkconferentie (vervolg op Vlissingen): het presidium is voor het houden van een werkconferentie 

en heeft daarbij een voorkeur voor twee dagen. De voorzitter neemt het initiatief voor de organisatie 

en zal voor het invullen van een programma en het plannen van een datum een paar raadsleden 

benaderen.  

 

2.  Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.   

 

3. Vaststelling openbare- en besloten besluitenlijsten Presidium  

De openbare en besloten besluitenlijsten van de vergadering van 28 november 2022 zijn ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

4. Bijzonderheden voor februari/maart (zie ook de bestuurlijke termijnkalender) 

• Regionale raadscommissie Noordkop: 2 februari (Schagen). 

• Informatieavond Sail: 6 februari. 

• Themabijeenkomst Ketenhuis: 7 februari. 

• Integriteitsbijenkomst voor raads- en commissieleden: 9 februari (raadzaal). 

• Voorjaarsreces: 27 februari t/m 3 maart. 

• Informatieavond Wonen: 8 maart. 

• Informatieavond in samenwerking met Woningstichting Den Helder over wonen: 22 maart. 

Het presidium neemt kennis van bovengenoemde data en activiteiten. Dhr. Krul geeft, gesteund door de 

andere leden, aan dat er de afgelopen en komende tijd wel veel bijeenkomsten elke avond zijn gepland.  

 

 



5.   Evaluatie vergaderronden 

De raads- en commissievergaderingen alsmede andere raadsbijeenkomsten zijn geëvalueerd. De 

volgende opmerkingen zijn gemaakt:  
- De bijeenkomst overleg raad-aandeelhouder-RvC/directie Port of Den Helder op 10 januari 2023 is   

goed ontvangen. Het presidium is positief over de gekozen opzet. Afgesproken is dat een 
volgende bijeenkomst weer door de griffie wordt georganiseerd in samenwerking met het college 
van b&w/ambtelijke organisatie. Er bestaat een voorkeur voor juni, in ieder geval na de vaststelling 
van de Havenvisie. Als dagvoorzitter mag Pieter Blank weer worden benaderd.  

- Woordvoering per fractie: het presidium bevestigd haar eerder besluit dat per agendapunt 1 
spreker per fractie is toegestaan en voegt daaraan toe dat interrupties ook door een ander 
fractielid zijn toegestaan.  

- Het presidium constateert bij de afgelopen raads- en commissievergaderingen veel schorsingen. 
Dit geeft een rommelig beeld. Oorzaak is onder meer ingegeven doordat moties laat en onjuist zijn 
aangeleverd. Er is aandacht gevraagd voor de (evenredige) verdeling van agendapunten voor de 
commissies.  

 

6. Raadsvoorstel aanbesteding accountancydiensten 

De griffier geeft aan dat er in het raadsvoorstel nog een ondergeschikte tekstwijziging wordt doorgevoerd. 

Het presidium besluit het voorstel verder door te geleiden voor behandeling in commissie en raad.  
 

7. Notitie invulling informatieavonden/bijeenkomsten op de maandagen 

Het presidium bespreekt de opzet van informatieavonden aan de hand van de memo.  
 
 
Notitie invulling informatieavonden/bijeenkomsten op de maandagen: procespunten in de memo zijn 
akkoord, dus ook de wijziging naar ‘Algemene politiek avond’. Er is in algemene zin gesproken over 
startnotities in relatie tot volgordelijkheid van een onderwerp (PvA, visie) en dat daar meer duidelijkheid 
over dient te komen. Een gesprek tussen presidium en college kan hieraan bijdragen. Na vaststelling van 
het gemeentelijk Manifest kan hier een start mee worden gemaakt 
 
8. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender inclusief stand van zaken afhandeling moties en 

toezeggingen en schriftelijke vragen 

Het presidium besluit de bestuurlijke termijnkalender, versie 26 januari 2023, niet vast te stellen, omdat er 

een aantal updates niet juist in de lijst met toezeggingen moties zijn verwerkt 

 
9. Beoordelen declaratie kosten fractievergoeding VVD 

Het presidium besluit dat de kosten niet vallen onder het gestelde onder artikel 7, eerste lid, van de 

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Den Helder 2019. 

 

10. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2023 

Op verzoek van dhr. Krul wordt aan het jaarplan de te organiseren bijeenkomsten met de Port of Den 

Helder toegevoegd. Met in achtneming hiervan en met complimenten stelt het presidium het Jaarplan 

raadsgriffie 2023 vast. 

 

11. Rondvraag 

Naar aanleiding van de vraag van mw. Boessenkool zegt de griffier toe de raadsklapper naar alle raads- 

en commissieleden te e-mailen. 

  

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 19.00 uur.  

 

 


