
 
  Presidium 16 juni 2008 

1 

Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 16 juni 2008 
 
 
Aanwezig: 
De heer S. Hulman (voorzitter) 
 
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 J.K. Visser 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman 
De heer F.V.A. Hoogervorst 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
- De heer Huisman deelt mee dat van de zijde van de griffie een opzet is gemaakt met betrekking 
 tot de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 in de raadsvergadering van 23 juni 2008.  
 De opzet is besproken en op punten aangepast. Dit heeft geresulteerd in de volgende planning, 
 die als leidraad zal worden gehanteerd voor de genoemde raadsvergadering:  
 
16.00 uur:   Opening vergadering. 
16.00 uur - 16.15 uur: Mogelijkheid tot inspreken burgers.  
16.15 uur - 17.30 uur: Algemene beschouwingen fracties.  
De fracties geven (een samenvatting van) hun algemene beschouwingen weer. Per fractie geldt een 
maximale spreektijd van 5 minuten. Als een fractie in deze eerste termijn amendementen of moties wil 
indienen, dan zal de hiermee gepaard gaande spreektijd worden meegeteld.  
17.30 uur - 18.30 uur: Schorsing en maaltijd.  
Het gebruiken van de maaltijd vindt plaats in het bedrijfsrestaurant. Iedere aanwezige kan hiervan 
gebruik maken. 
18.30 uur - 19.30 uur:  Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders. 
Het college van burgemeester en wethouders krijgt voor deze eerste termijn in totaal maximaal 1 uur 
spreektijd om de vragen te beantwoorden en toelichtingen te geven. Deze tijd komt neer op (gemiddeld) 
10 minuten per portefeuillehouder. 
19.30 uur - 20.00 uur: Schorsing. 
20.00 uur - 21.30 uur: Tweede termijn van de fracties. 
Voor deze tweede termijn van de fracties geldt de reguliere (gewogen) spreektijdenregeling.  
21.30 uur - 22.00 uur: Schorsing. 
22.00 uur - 22.30 uur:  Tweede termijn van het college van burgemeester en wethouders. 
Voor deze tweede termijn geldt dus een maximale spreektijd van in totaal 30 minuten. 
22.30 uur - 22.45 uur: Korte schorsing. 
22.45 uur - 23.00 uur: Stemmingen/besluitvorming. 
23.00 uur:  Sluiting vergadering. 
 
Het presidium geeft voorts aan dat de algemene beschouwingen van de fracties door de griffie breed 
mogen worden verspreid. 
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- De fracties worden nogmaals gewezen op de afsluiting van het parlementaire jaar op donderdag 
 26 juni 2008. Er zijn namelijk van de zijde van de raad nog niet veel aanmeldingen 
 binnengekomen.  
 
 
2. Bijzonderheden voor juli/augustus 2008 

• Zomerreces van 30 juni t/m 8 augustus.  
• Eerste commissievergadering is op 18 augustus 2008. 

 
Het presidium neemt kennis van de bijzonderheden. 
 
 
3. Evaluatie werkwijze raad 
Een aantal leden achten de resultaten van de enquête onvoldoende representatief vanwege de lage 
respons, met name onder raads- en commissieleden. Na enige discussie kiest het presidium ervoor de 
griffie opdracht te geven nadere voorstellen voor te bereiden die door het presidium aan de raad zullen 
worden aangeboden. Hierbij is - gelet op de lage respons - afgesproken dat de voorstellen alleen 
betrekking zullen hebben op zaken die er ‘uitspringen’. Voorts is het presidium van mening dat de 
evaluatie in de toekomst dient te worden herhaald.  
  
 
4. Vaststelling besluitenlijst Presidium 26 mei 2008 
De besluitenlijst van de vergadering van 26 mei 2008 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
5. Rondvraag  
De heer Wijker vindt de rollen van de burgemeester in de raadsvergadering als portefeuillehouder 
enerzijds en als voorzitter anderzijds verwarrend overkomen. De volgende gang van zaken wordt 
afgesproken, dan wel bevestigd: In het geval dat de burgemeester als portefeuillehouder optreedt, dan 
zal hij dat doen vanaf het spreekgestoelte. De plaatsvervangend raadsvoorzitter, de heer Bellinga, 
neemt in die gevallen de voorzittersfunctie op zich. In eerste termijn kan de plaatsvervangend voorzitter 
dat vanaf zijn eigen plek doen om reden dat in de eerste termijn interrupties toch niet zijn toegestaan. 
Voor de tweede termijn zal de heer Bellinga ook daadwerkelijk op de voorzittersstoel plaatsnemen.   
 
De heer Hulman maakt er melding van dat hij is gevraagd toe te treden tot het bestuur van de Stichting 
Militair Erfgoed. Hij neemt het verzoek in overweging en wil weten of het presidium met de toetreding kan 
instemmen. Dat is het geval. 
 
Ter kennisname en informatie: 
De eerstvolgende vergadering van het presidium is op 25 augustus 2008.  
 
 


