Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 15 juni 2009
Aanwezig:
De heer C.J. Vriesman (voorzitter)
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw P.N. Bruin
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
Mevrouw R. Post
De heer R.T.G. Prins
De heer B.J. Reiff
De heer T. Rijnten
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch
De heer J. Wijker
De heer M. Huisman, griffier
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerkster
Afwezig:
De heer P. Bakker
De heer J.C. van Dongen
De heer J.K. Visser

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering.
•
1 juli: laatste raadsvergadering.
•
2 juli om 18.30 uur: einde politiek jaar, barbecue bij Bijlweg 1.
•
6 juli t/m 14 augustus zomerreces: eerste commissievergaderingen op 24 augustus.
•
De heer Huisman haalt de Algemene Beschouwingen in verband met behandeling van de
Kadernota 2010-2013 op 24 en 29 juni aan. Besloten wordt dat alle fracties, vóór 22 juni, een korte
samenvatting van maximaal 400 woorden aanleveren ten behoeve van publicatie op de raadsite en
het Helders Weekblad. Bij overschrijding van het aantal woorden wordt deze niet geplaatst.
Stadsnieuws zorgt voor een link naar www.denhelder.nl.
•
Over de invulling van een nader te plannen werkbezoek van de raad, zoals in Jaarplan opgenomen,
vraagt de heer Huisman suggesties bij hem aan te leveren.
2. Bijzonderheden voor juni/juli 2009.
Vooralsnog geen bijzonderheden.
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland.
Over het moment van agendering van onderhavig voorstel geeft het presidium aan dat het tijdstip van de
bijeenkomst Havenvisie op 22 juni om 16.30 uur ongelukkig gekozen is in verband met de raadsbrede
commissievergadering om 18.00 uur over de bestuurlijke toekomst en aansluitend de
commissievergaderingen.
Besloten wordt het college te verzoeken de bijeenkomst Havenvisie een half uur eerder te laten
beginnen in een vergaderruimte in het stadhuis.
De heer Vriesman sluit dit ook kort in het college van b&w.
Besloten wordt de volgende beslispunten aan te passen:
- beslispunt 2, regel 2 ‘tot’ en ‘een’ toe te voegen: ‘bestuurlijke samenwerking, waaronder’;
- beslispunten 3 en 5 voorafgaand aan ‘samenwerking’ toe te voegen: ‘bestuurlijke’;
- beslispunt 4, regel 3 tussen ‘bestaat’en ‘fusie/herindeling’ toe te voegen: ‘bestuurlijke
samenwerking, waaronder een’.
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Met in achtneming van de aanpassing stemt het presidium in met het raadsvoorstel- en besluit en
kunnen deze worden doorgeleid naar commissie en raad.
De heer Huisman neemt het initiatief het bestuur van betrokken gemeenten bij de ‘Kust-Wadden-variant’
te attenderen op de commissie- c.q. raadsvergadering.
4. Verordening op de fractieondersteuning.
Het presidium stemt in met de gewijzigde vorm van verantwoording en het gewijzigde format
‘verslagformulier fractievergoeding (juni 2009).
5. Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen (i.v.m. raadsverkiezingen 2010).
Het presidium stemt in met het voorstel de Stemwijzer aan te schaffen.
6. Thema/wijkbezoek.
Het wijkbezoek aan de De Schooten van 10 september volgt vrij kort op de geplande wijkmanifestatie op
5 september. De griffie zoekt met de wijkmanager naar een mogelijk alternatief in oktober en koppelt dit
terug.
7. Raadsvoorstel vaststellen (gewijzigde) financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Het presidium stemt, ondanks het uitblijven van een formele reaktie van het college van b&w, in met het
voorstel om het raadsvoorstel- en besluit door te geleiden naar de auditcommissie en de commissie
BenM en vervolgens de raad.
8. Memo in verband met betrokkenheid raad – burger.
Het presidium geeft aan dat zij het eens is met een actievere rol voor raadsleden bij (officiële)
plechtigheden om grotere bekendheid te krijgen als hoogste bestuursorgaan in de Helderse
samenleving.
Het presidium stemt in met de memo, waarbij gestreefd wordt naar het actiever uitnodigen van
raadsleden. De heer Vriesman zegt toe er na het zomerreces op terug te komen.
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 11 mei 2009.
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.
10. Rondvraag.
•
De historische wandeling door de Visbuurt is in samenspraak met de voorzitter van de
Belangenvereniging Visbuurt tot na het zomerreces uitgesteld. Naar een nieuwe datum wordt
gezocht.
•
De heer Vriesman verwijst naar de ingezonden brief in de Helderse Courant van afgelopen zaterdag
en geeft aan dat juist de burgemeester moet netwerken. Verbindingen met het bedrijfsleven hoort
daarbij.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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