
 

 
Besluitenlijst 

 

Vergadering: Presidium (digitaal via 

StarLeaf) 

 

Classificatie: Openbaar 

Kenmerk:  Datum: 2 juni 2020 

 

Deelnemers: 

 

de heer J.J. Nobel (voorzitter) 

de heer G. Assorgia 

mevrouw P.T. Bais  

mevrouw M. Boessenkool  

de heer V.H. van den Born 

mevrouw M.E. Dijk  

de heer H. van Dongen  

de heer J.P. van Donkelaar 

mevrouw K. van Driesten 

de heer H.M. Krul 

mevrouw N. List 

de heer H.S. Mosk 

de heer M. Huisman (griffier) 

 

Niet deelgenomen: mevrouw S. Hamerslag 

de heer P. Blank 

Verslag: F.V.A. Hoogervorst (raadsadviseur) 

 

 

 

1.  Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de digitale vergadering.  

Mevrouw Van Driesten kondigt aan dat ze in de raadsvergadering van hedenavond een motie van 

wantrouwen zal indienen jegens wethouder Duijnker.  

De heer Assorgia kondigt aan dat hij in de raadsvergadering van hedenavond zal meedelen dat wethouder 

Duijnker voortaan namens de fractie van Beter voor Den Helder in het college van burgemeester en 

wethouders zit. 

 

2.  Vaststellen agenda. 

Op verzoek van mevrouw List is het onderwerp ‘Gedrag/uitingen en Integriteit raadsleden’ aan de agenda 

toegevoegd. Ze heeft hierover hedenmiddag een e-mail naar de fractievoorzitters gestuurd. 

 

3. Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 7 mei 2020. 

De besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2020 is ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Bijzonderheden voor juni (zie ook de bestuurlijke kalender). 

De heer Huisman deelt mee dat wordt bezien of de fysieke raadsvergaderingen op 24 juni en 1 juli 2020 

(behandeling kadernota) kunnen worden gehouden op de locatie de Kerkgracht. Hij zal het presidium 

hierover een voorstel doen.  

 

5.  Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 2 juni. 

De heer Krul vindt het achteraf gezien jammer dat de behandeling van het onderwerp waarover in de 

vergadering van 18 mei 2020 is ingesproken niet naar voren is gehaald. Dit zal een volgende keer wellicht 

anders moeten. 

Mevrouw Hamerslag heeft via de e-mail laten weten dat het zoeken op sprekersfragmenten niet mogelijk is 

bij de digitale raadsvergaderingen en vraagt of dit alsnog kan worden gerealiseerd. De heer Hoogervorst 

deelt mee dat dit een gevolg is van het digitaal vergaderen, maar dat de softwareleverancier de opdracht 

heeft gekregen het zoeken op sprekers alsnog mogelijk te maken. 

De heer Krul kondigt een motie en een amendement aan bij agendapunt 14 (Boerenverdrietsluis). Het was 

helaas niet mogelijk deze eerder toe te zenden. Een aantal leden geven aan dit onderwerp van de 

raadsagenda te willen afvoeren. 



 

 

 

 

6. Taken en bevoegdheden Auditcommissie. 

Ter regulering van het overleg met de accountant en de voorbereiding van de behandeling van de 

jaarrekening in de Raad heeft de raad in december 2005 besloten een auditcommissie in te stellen en 

daarvoor een Verordening op de Auditcommissie (nummer 126/BCF) vast te stellen. In de bij deze agenda 

opgenomen memo van de Auditcommissie wordt voorgesteld een artikel van deze verordening te wijzigen.  

Het presidium stemt ermee in de griffier opdracht te geven een Verordening tot wijziging van artikel 4, lid 4, 

van de Verordening op de Auditcommissie voor te bereiden, waarmee de adviserende rol van de 

Auditcommissie meer expliciet wordt gemaakt. 

 

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

 toezeggingen en schriftelijke vragen. 

Het presidium heeft geen opmerkingen gemaakt over dit agendapunt. 

 

8. Gedrag/uitingen en Integriteit raadsleden. 

Mevrouw List stelt het schofferen, beledigen en belasteren van raadsleden en collegeleden op social 

media aan de orde en daarbij de actieve rol die collega-raadsleden daarin zouden spelen. De voorzitter 

zegt dat hij een aparte bijeenkomst zal organiseren om verder over dit onderwerp te praten.  

 

9. Rondvraag. 

Mevrouw List informeert wanneer de raad (naast de vergaderingen over de kadernota) weer fysiek gaat 

vergaderen. De voorzitter antwoordt dat dit na het zomerreces zal zijn. 

Mevrouw Boessenkool vraagt wanneer de commissieleden weer kunnen deelnemen aan 

commissievergaderingen. Zij worden immers betaald op basis van het deelnemen aan vergaderingen. 

De heer Huisman zegt dat er geen juridische basis is om tot een andere wijze van vergoeding te komen en 

dat zal worden gekeken naar de mogelijkheden onder welke voorwaarden de commissies na het 

zomerreces weer kunnen vergaderen. 

De heer Assorgia verzoekt om voldoende computer- en printfaciliteiten voor raadsleden op de locatie 

Kerkgracht. 

  

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 


