Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 2 september 2013 (RC.0500)
Aanwezig:
De heer K. Schuiling (voorzitter)
De heer P. Bakker
De heer W. Burggraaff
Mevrouw C.M. Dekker
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
De heer B.O.B. Haitsma
De heer W. Koning (vervanging van mevrouw T. Biersteker)
De heer P. Koopman
Mevrouw A.A.J. Jellema
De heer L. Kuipers
De heer D.R. Pastoor
De heer M. Huisman, griffier
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie
Afwezig:
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
De heer R.T.G. Prins

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proces begrotingsbehandeling:
Vrijdag 20 september 2013: begroting beschikbaar.
Maandag 23 september 2013: (raadsbrede) technische toelichting.
Maandag 30 september 2013 (uiterlijk voor 09.00 uur): indienen schriftelijke vragen.
Woensdag 9 oktober 2013: beantwoording schriftelijke vragen.
Woensdag 30 oktober 2013 (19.30 uur) behandeling begroting in raadsbrede commissievergadering.
Woensdag 6 november 2013 (19.30 uur): raadsbehandeling.

Ten aanzien van de procedure begroting 2014 zal, op verzoek van de raad, een (informatieve)
bijeenkomst worden gehouden waarin het college uitleg geeft over de gevolgen van de
septembercirculaire en over de wijze waarop zij zijn omgegaan met de financiële stresstest.
 Stand van zaken regionale rekenkamerfunctie.
De volgende bijeenkomst vindt plaats op 17 september in Schagen. Het presidium van Schagen heeft
eind augustus aangegeven verder te willen gaan met het opstarten van een regionale
rekenkamerfunctie.
De voorzitter van de Rekenkamercommissie heeft aangegeven geen gebruik te maken van een tweede
termijn als voorzitter. Vanuit de raad wordt een bloemetje met dankkaartje toegezonden.
 Stand van zaken regionale samenwerking (Slim samenwerken).
In augustus heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarbij alle vier de KOP-gemeenten
aanwezig waren. In oktober komt een initiatiefvoorstel op de agenda van de commissie Bestuur en
middelen om deze vervolgens aan de raad daaropvolgend voor te leggen een principebesluit te nemen.
 Stand van zaken evaluatie werkwijze raad en commissies.
De griffier geeft aan dat de respons laag is. Voor het opleveren van een representatieve rapportage
vraagt hij, via de fractievoorzitters, de raadsleden deze week alsnog te reageren.
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2. Bijzonderheden voor september/oktober/november.
 Raadsvergadering 16 september vervalt (te weinig agendapunten). Avond wordt nu gevuld met
presentatie van de ‘stresstest’ door de accountant (informele raadsbijeenkomst).
 Bestuurlijke uitwisseling met Texel: 11 oktober.
 Herfstreces: 21 t/m 25 oktober.
 Regiobijeenkomst ‘themalezing’ gemeente Hollands Kroon op 21 november 2013 (17.00-19.00 uur).

3. Gewijzigde indeling raadszaal (IR13.0231).
De wijziging van deze indeling is het gevolg van de schriftelijke mededeling van de fractie van Helder
Onafhankelijk!, dat de heer C.J. de Kleijn overstapt van de fractie van de Vrije Socialisten naar de
fractie van Helder Onafhankelijk!. Het presidium stemt in met de aanpassing.

4. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 2 september
2013.
De vergaderingen van 17 juni en 1 juli worden (kort) geëvalueerd.
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen.
-

Zowel de fractie van de Vrije Socialisten als de fractie van Helder Onafhankelijk! geven een
toelichting op het overstappen van de heer C.J. de Kleijn van de fractie van de Vrije Socialisten naar
de fractie van Helder Onafhankelijk!

-

De fractie van de Vrije Socialisten verzoekt een extra agendapunt aan de agenda toe te willen
voegen met betrekking tot de overstap van een aantal raadsleden en de wethouder van de fractie
Trots naar de VVD.

-

De fractie van Helder Onafhankelijk! verzoekt om agendapunt 10, het initiatiefvoorstel tot het
benoemen van mevrouw H. Mooijman tot commissielid van de agenda af te halen.

5. Plan van aanpak communicatie gemeenteraadsverkiezingen (IR13.0273/IR13.0272).
Tijdens de vergadering van het presidium van 17 juni jl. is, met in achtneming van een aantal
opmerkingen, ingestemd met de eerste aanzet van het concept communicatieplan voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Met voorliggende concrete plan van aanpak wordt ingestemd, maar willen het plan voor wat betreft het
feest door middel van een uitbreiding van de verkiezingsavond nog nader bespreken. Op 30 september
wordt tijdens het Presidium verder gesproken over de invulling van de verkiezingsavond.

6. Voorstel Texelse fractievoorzitters inzake ‘Bestuurlijke KOP-uitwisseling’.
Vanuit de Texelse fractievoorzitters is het voorstel ontvangen om in plaats van de bilaterale bestuurlijke
uitwisselingen (Den Helder-Texel, Den Helder-Hollands Kroon) elk jaar één van de vier gemeenten 'aan
de beurt' te laten om een bijeenkomst te organiseren (op een zaterdag) voor alle raads- en collegeleden
van de vier KOP-gemeenten. De gedachte is dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat de
KOP-gemeenten steeds meer gezamenlijk doen of gaan doen; dat maakt dat het handig is elkaar in elk
geval jaarlijks 'als geheel' te treffen.
De gemeente Texel biedt zich aan dat als eerste te doen in 2014 met als doel de banden aan te halen,
met toch een hoofdrol voor een thema (informatief dus) wat op dat moment actueel is (voor de vier
gemeenten, bij voorkeur).
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Het presidium geeft aan dit een prima voorstel te vinden. De griffier laat het de andere presidia van de
KOP-gemeenten weten.

7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 17 juni 2013 (RC.0498)
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 17 juni 2013 ongewijzigd vast.

8. Rondvraag.
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Ter kennisname en informatie:
-

Eerstvolgende vergadering: 30 september 2013.

Presidium 2 september 2013

3

