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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 10 maart 2008 
 
 
Aanwezig: 
De heer S. Hulman (voorzitter) 
 
De heer H.H. Abbenes  
De heer W. F. Bellinga 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
 
De heer M. Huisman 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer J. K. Visser 
 
   
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Het presidium complimenteert de burgemeester met het behalen van zijn bul. 
 
De voorzitter wijst er op dat nog niet alle fracties hun verantwoording fractievergoeding over 2007 
hebben ingediend. Hij geeft aan dat dit consequenties kan hebben voor de bevoorschotting. 
 
De heer Huisman geeft aan dat de bestuurlijke uitwisseling met Texel plaats vindt op vrijdag 23 mei 2008 
vanaf ongeveer 12.30 uur. Het programma volgt nog. De overige raadsleden en andere betrokkenen 
worden zo spoedig mogelijk van deze datum op de hoogte gesteld.   
 
2. Bijzonderheden voor maart/april 2008 

• Themabijeenkomst Lokaal integraal veiligheidsbeleid: 17 maart 2008. 
• Bespreking nota toerisme: 7 april 2008. 
• Themabijeenkomst Programma Randstad Urgent: 21 april 2008. 

Het presidium neemt kennis van de genoemde bijeenkomsten. 
 
3. Evaluatiegesprek gemeenteraad - burgemeester 
Het presidium stemt in met de uitwerking van het evaluatiegesprek gemeenteraad - burgemeester 
overeenkomstig de in de handreiking opgenomen voorbeeldverordening evaluatiegesprekken 
burgemeester en raad. Het presidium kiest voor een evaluatiecommissie vanuit het presidium met drie 
leden. Twee leden vanuit de oppositie en één lid vanuit de coalitie.    
Kandidaten voor de evaluatiecommissie kunnen zich melden bij de griffier.  
 
4. Functioneringsgesprek griffier 
Het presidium stemt niet in met het voorliggende voorstel om de burgemeester het mandaat te verlenen 
tot het voeren van het functioneringsgesprek met de griffier. Het presidium besluit het 
functioneringsgesprek te laten voeren door de burgemeester en twee leden vanuit het presidium (één lid 
vanuit de coalitie en één lid vanuit de oppositie). 
Kandidaten die dit gesprek willen voeren kunnen zich melden bij de burgemeester.  
 
5. Protocol afdoening brieven gericht aan de gemeenteraad 
Het presidium stemt in met het protocol voor de afdoening van aan de gemeenteraad gerichte brieven. 



 
  Presidium 10 maart 2008 

2 

Het presidium geeft hierbij wel aan dat de briefschrijver een bericht moet krijgen welke afdeling de brief 
inhoudelijk beantwoord. De voorzitter geeft hierbij aan dat er nog nader gekeken zal worden naar de 
routing van de brieven. 
 
6. Voorstel tot intrekking Verordening Maatschappelijke Verkenning  
Het presidium stemt in met het voorstel tot intrekking Verordening Maatschappelijke Verkenning en 
rechtstreekse agendering voor de raad van 31 maart 2008.  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 18 februari 2008 
De besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2008 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
8. Rondvraag  
De heer Abbenes verzoekt om tijdens de raadsvergaderingen de discipline op te brengen om naar elkaar 
te luisteren. Het presidium onderschrijft deze opmerking. 
 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. 

 
Eerstvolgende vergadering presidium: 14 april 2008.  

 


