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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Bijzonderheden voor oktober 
De volgende zaken komen aan de orde: 
• Proces begrotingsbehandeling: detailplanning is via een memo bijgevoegd (IR15.0151). 
• Over de kook (13 oktober) gaat niet door.  

Mevrouw Dol vraagt of er wel genoeg publiciteit gegeven wordt aan deze activiteit. De heer Huisman 
geeft aan hier de nodige aandacht aan te zullen schenken.  

• Herfstreces: 19 t/m 23 oktober. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken van raadsvergadering van 
 12 oktober 2015 
De heer Schuiling merkt naar aanleiding van de raadsvergadering van 5 oktober 2015 op dat hij het 
jammer vindt dat daar door mevrouw Biersteker, zonder de eindevaluatie af te wachten, is gesproken over 
een mogelijk tekort van 7 miljoen bij de bouw van de Schouwburg.  
 
De raadsvergadering van hedenavond 12 oktober is kort besproken. Naar aanleiding hiervan vraagt 
mevrouw Dol hoe de commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven wordt samengesteld. De heer 
Huisman geeft een toelichting waarbij hij aangeeft dat dit al jaren op dezelfde wijze gebeurt (drie grootste 
partijen). In aanvulling hierop geeft hij aan dat de instelling voor de commissie voor onderzoek van de 
geloofsbrieven voor de raadsvergadering van 5 oktober jl. ook in dit perspectief gezien moet worden. Het 
vertrouwen in mede raadsleden speelt hierin eveneens een rol.  
 
4. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2014 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoordingen van de fracties van CDA en 
Vermooten vast. 
 
Het presidium bespreekt de memo met betrekking tot de aandachtspunten bij de eindverantwoordingen. 
Hierover is het volgende opgemerkt. 
1. Uitgaven bij partij-gerelateerde ondernemers/instellingen. 
Het presidium is hierover verdeeld en neemt derhalve geen standpunt in.   
2. Kosten bij lief en leed. 
Het presidium is van mening dat deze kosten niet uit het budget van de fractievergoeding betaald dienen 
te worden. 



 
  
3. Consumpties. 
Het presidium geeft aan dat er met betrekking tot het betalen van consumpties uit de fractie vergoeding 
sober dient te worden omgegaan. 
4. Vergoeding voor de fractie-assistent. 
Het presidium geeft geen maximaal bedrag aan met betrekking tot de vergoeding aan de fractie-assistent. 
Wel wijst het presidium op de fiscale aspecten als de vergoeding boven een bepaald bedrag uitkomt  
(€ 150,- per maand en € 1.500,- per jaar).   
 
5. Voorstel tot verbetering van de werkwijze van de raad en commissies 
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het voorstel naar commissie en raad. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere  

 werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder 2015 
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het voorstel naar commissie en raad. 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de raadscommissies 2015 
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het voorstel naar commissie en raad. 
 
8. Concept vergaderschema 2016 raads- en commissievergaderingen (versie september 2015) en 

data detailplanning P&C cyclus 2016 
De heer Huisman merkt op dat de passage met betrekking tot de tussenrapportage in de data 
detailplanning P&C cyclus niet juist is. De tussenrapportage moet voor het zomerreces worden 
aangeboden, zodat deze direct na het zomerreces kan worden behandeld. Dit zal worden aangepast. Het 
presidium stemt vervolgens in met het vergaderschema 2016 raads- en commissievergaderingen (versie 
september 2015) en data detailplanning P&C cyclus 2016.  
 
9. Vaststelling besluitenlijsten Presidium van 31 augustus 2015 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt over de besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 
31 augustus 2015, waarmee deze ongewijzigd is vastgesteld. 

 
10. Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 

 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 2 november 2015. 
 


