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1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  

• Opdrachtbevestiging jaarrekening 2014 Ernst & Young. 
In verband met de jaarlijkse opdrachtbevestiging aan Ernst & Young geeft de griffier aan dat het 
accountantskantoor heeft aangegeven met een nadere specificatie met meerwerk te komen. Dit 
zou mogelijk een discussie kunnen geven. 
 

• Uitvoering motie Behoorlijk Bestuur inzake wijziging verordening raadscommissies 2010.  
In januari wordt de wijziging met integrale herziening aan het presidium voorgelegd en vervolgens 
in de raad behandeld. 
 

• Uitwerking coalitieprogramma: inzichtelijk maken stemgedrag.  
De griffie heeft een inventarisatie gemaakt voor aanpassing van apparatuur in de raadzaal. Daarin 
zijn onder andere een electronisch stemsysteem en vervanging van de, inmiddels al afgeschreven, 
microfoons meegenomen. Deze vervangingsinvestering kan financieel gedekt worden. De griffier 
meldt dat een nadere uitwerking volgt op het moment dat duidelijkheid bestaat over de huisvesting 
van het gemeentebestuur, verwacht in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 

 
2.  Bijzonderheden voor december 
De volgende zaken komen aan de orde: 

• Overleg fractievoorzitters met de rekenkamercommissie: 1 december, 17.00 uur. 
• Regionale samenwerking (Slim Samenwerken): 2 december werkbezoek Drechtsteden,  

10 december vervolgbijeenkomst in De Oude Raadzaal aan de Kerkgracht.  
• Vergaderingen raadscommissies SenB en BenM op 8 december vervallen. De vergadering van de 

commissie MO gaat wel door. 
• De raadsvergadering op 15 december vervalt. 
• Workshop EY over invoering vennootschapsbelasting: donderdag 11 december. 
• Kerstreces: 22 december 2014 t/m 2 januari 2015.  
• Nieuwjaarsreceptie: maandag 5 januari 2015 in de brandweerkazerne.  
• Eerste commissievergaderingen nieuwe jaar: dinsdag 6 januari 2015.  

 



 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering 1 december 2014 
 
Over de begrotingsraadsvergadering wordt opgemerkt dat er meer ruimte voor debat zou moeten zijn. De 
beantwoording van het college duurde te lang. Deze opmerkingen worden meegenomen bij het opstellen 
van het spoorboekje voor de behandeling van de kadernota in 2015. 
 
De raad van hedenavond is kort besproken.  
 
 
4.  Uitwerking coalitieprogramma: voorstellen burgers in commissies (IR14.0153) 
 
De aanpassingen vanuit het presidium worden in het uitvoeringsvoorstel verwerkt tot een concreet voorstel 
dat wordt geagendeerd voor het presidium van 26 januari 2015. Na invoering van het voorstel zal 
geëvalueerd worden. 
 
 
5. Evaluatie wijkbezoek (AU14.13144, IR14.0150, IR14.0151) 
 
Het presidium stelt de evaluatie wijkbezoek vast. Het college wordt verzocht de raad actief te betrekken bij 
de wijkbezoeken van het college, overeenkomstig de brief. De raad wordt daarover nader geïnformeerd.  
Het bedrag van € 2.500,- wordt gereserveerd vanuit beschikbaar raadsbudget voor een werkgroep voor 
het realiseren van de opzet van WijkG1000 als geste voor de wijk Nieuw Den Helder. 
 
 
6. Evaluatie raadscommunicatiemiddelen (IR14.0152) 
 
Het presidium stelt de evaluatie raadscommunicatiemiddelen vast. De raadswerkgroep communicatie 
betrekt de resultaten bij het opstellen van een nieuw communicatieplan, inclusief eventuele nieuwe 
communicatiemiddelen. 
 
 
7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 6 november 2014 (BSL14.0066) 
 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 6 november vast. 
 
 
8. Rondvraag 
 
De heer Reenders geeft aan dat zijn fractie niet gelukkig is met het aangeboden webmailsysteem. Hierin 
ontvangt men veel spam en de e-mailadressen van de ambtenaren is niet voorhanden. De heer 
Vermooten is die mening ook toegedaan. 

 
De heer Reenders vraagt of de evaluatie van het vergadersysteem al in januari zou kunnen plaatsvinden.  
De griffier geeft aan dat hieraan gewerkt kan worden ten behoeve van een eerste aanzet voor de 
vergadering van het presidium van januari. 
 
Mevrouw Biersteker vraagt of er op korte termijn een geprek kan plaatsvinden met het college waarin de 
raad wordt geïnformeerd over het Gemini Ziekenhuis. De voorzitter geeft aan dat daaraan gewerkt wordt. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 26 januari 2015 
 
 


