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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 27 januari 2014 (BSL14. ) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
De heer P. Bakker (vanaf agendapunt 3) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma  
De heer P. Koopman  
Mevrouw A.A.J. Jellema (t/m agendapunt 3) 
De heer D.R. Pastoor 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
Mevrouw C.M. Dekker (afgemeld) 
De heer L. Kuipers  
De heer R.T.G. Prins 
 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen bijzonderheden. 
 
 
2.  Bijzonderheden voor januari/februari 
 
1. Workshops kandidaat-raadsleden: 23 en 30 januari. 
2. Regionale bijeenkomst Slim Samenwerken bij de Kop: 18 februari 2014 (17.00-21.00 uur bij ’t KIM in  
 Den Helder). 
3. Voorjaarsreces: 24 t/m 28 februari. 
 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 27 januari 2014 
 
De vergaderingen van 16 december 2013 en 13 januari 2014 worden (kort) geëvalueerd.  
De heer P. Bakker komt de vergadering binnen. 
 
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen. 
 
Mevrouw A. Jellema verlaat de presidiumvergadering. 
 
 
4.  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014 (RVO14.0003, RB14.0002, 

IR14.0009) 
 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit ter behandeling in de 
commissie en raad. 
 
 
5.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 16 december 2013 (RC.0505) 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2013 ongewijzigd 
vast. Ook stemt zij in met de verslaglegging in de besloten besluitenlijst. 
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6.  Rondvraag 
 
Mevrouw N. Dol uit haar ongenoegen over de wijze waarop de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie is 
opgesteld. Deze is uit naam van het gemeentebestuur en de verbonden partijen (de directies van 
Zeestad, Willemsoord, Port of Den Helder en Den Helder Airport), maar niet vanuit de raad. De voorzitter 
geeft aan dat dit zeker niet bewust is gebeurd.  
 
Mevrouw T. Biersteker stelt een andere behandeling voor met betrekking tot het bestemmingsplan 
Stationsgebied. Voor de commissievergadering op 3 februari zullen, mogelijkerwijs, veel insprekers zich 
aanmelden. Deze insprekers zou de gelegenheid moeten worden geboden zich uit te spreken in één 
termijn van de commissie.  En vervolgens nog een tweede termijn van de insprekers (als reactie). Dit met 
het oog op zorgvuldige besluitvorming. De griffier legt dit voorstel aan de agendacommissie voor. 
 
Naar aanleiding van het eiergooi incident wordt de DEKO beveiliging alsnog gehandhaafd. Hierop volgt 
discussie over de veiligheid van raads- en collegeleden in de raadzaal. Vooralsnog wordt de indeling van 
de raadzaal niet aangepast. 
 
De heer P. Bakker signaleert dat er uitingen in de media zijn gekomen en hiermee ophef is ontstaan over 
de rol van raadslid Koning aangaande de nieuwbouw van het stadhuis. De voorzitter constateert dat er 
geen integriteitskwestie aan de orde is. De griffier voegt hieraan toe dat ieder raadslid in een dergelijke 
situatie kan komen en benadrukt dat het een goed signaal zou zijn als de raad zich zou uitspreken ter 
ondersteuning van zijn collega raadslid. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 3 maart 2014.  
 

 


