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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium  van 25 augustus 2008  
 
Aanwezig: 
De heer S. Hulman (voorzitter) 
 
De heer W. F. Bellinga 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer J.D. de Bruin  
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer J. Wijker 
 
 
1. Opening en mededelingen  

• Behoeftepeiling voor ICT thema-avonden (over uitleg Ris/Bis, Corsa DMS).  
Het presidium geeft aan geen behoefte te hebben aan een ICT thema-avond. Het volstaat om 
individuele raadsleden bij problemen zelf contact op te laten nemen met afdeling ICT. 
 
• Mediatraining raadsleden (tijdens vergadering door griffier toegelicht). 
Het presidium besluit dat de mediatraining door één persoon per fractie gevolgd kan worden. 
 
• Na afloop van het openbare deel volgt nog kort een besloten gedeelte. 
  

De heer Hulman deelt mee dat hij is gevraagd voor de “Geschillencommissie WROOV” (Werkgroep 
Reizigers Omvang en Omvang Verkopen). Gesprekken hierover zijn op dit moment nog gaande.     

 
2. Bijzonderheden voor augustus/september 2008 

• Datum raadsbrede commissievergadering (gepland op 16 september) verplaatst naar 
woensdag 17 september 2008 (zie ook e-mailbericht hierover van 14.08.08). 

Naar aanleiding van een aantal opmerkingen van de leden van het presidium met betrekking tot het 
verschuiven van de geplande datum geeft de heer Bellinga aan dat de agendacommissie akkoord is 
gegaan met het verzoek van het college om de datum te verschuiven. 
 

De voorzitter wijst de leden van het presidium er op dat, in verband met de nieuwbouw van het zwembad, 
een excursie gepland staat naar een aantal zwembaden. Opgave hiervoor dient voor 1 september te 
geschieden bij de griffie.                     

  
3. Evaluatie behandeling jaarrekening/verslag 2007,  voorjaarsnota en eerste tussenrapportage  
Met betrekking tot de Jaarrekening/verslag 2007 en Verslag van bevindingen merkt het presidium het 
volgende op. Het proces is goed ingericht er dient echter meer aandacht te zijn voor de tijdigheid van de 
aan te leveren stukken. 
 
Met betrekking tot de Voorjaarsnota 2008 merkt het presidium het volgende op. Er is meer behoefte aan 
abstractie van de voorjaarsnota. De voorjaarsnota is te gedetailleerd. Op de huidige wijze kunnen er 
onvoldoende kaders gesteld worden en kan de raad onvoldoende zelf keuzes maken.   
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Met betrekking tot het proces van de voorjaarsnota wordt aangegeven dat behandeling in de commissie 
niet voldoet. Afgesproken wordt dat de voorjaarsnota in twee raadsvergaderingen behandeld wordt. 
Besluitvorming zal in de tweede raadsvergadering plaatsvinden. Een voorstel hierover zal nader 
uitgewerkt worden.    
 
Met betrekking tot de eerste tussenrapportage zijn geen opmerkingen gemaakt.    
 
4. Voorstel inzake behandeling begroting 2009-2012.  
Voor wat betreft de behandeling van de programmabegroting 2009 is nog een aantal data onbekend. Dit 
betreft de onderdelen ‘technische toelichting’ en ‘schriftelijke vragenronde’. Thans ligt de vraag voor of 
behoefte is aan een technische toelichting en schriftelijke vragenronde en zo ja, of de onderstaande 
voorgestelde behandeldata akkoord zijn. 
 
Al bekend: 
dinsdag 30 september  vaststelling programmabegroting 2009 door college van B&W 
uiterlijk vrijdag 3 oktober  verspreiding programmabegroting 2009 naar raad (en cie.leden) 
 
woensdag 29 oktober  raadsbrede commissiebehandeling. 
maandag 3 november  vaststelling in raad. Vanaf 19.30 tot 23.00 uur raadsvergadering met als 

enig agendapunt het vaststellen van de begroting 2009-2012 (zonder 
algemene beschouwingen).  

 
Nieuw: 
maandag 13 oktober  technische toelichting raad en commissieleden (ambtelijk) 
woensdag 15 oktober  voor 08:00 indienen schriftelijke vragen (bij griffie) 
 
dinsdag 21 oktober  vaststelling beantwoording schriftelijke vragen door college van B&W 
woensdag 22 oktober  verspreiding beantwoording college b&w naar raad 
 
Ten aanzien van het voorgaande kan overigens de kanttekening worden geplaatst of de huidige vorm 
van technische toelichting dient te worden gehandhaafd. Immers, tijdens deze toelichting worden vaak 
ook politieke vragen gesteld, die dan, bij afwezigheid van verantwoordelijk portefeuillehouders, niet 
(kunnen) worden beantwoord.  
 
Het presidium stemt in met bovenstaande procedure met die opmerking dat de technische toelichting op 
maandag 13 oktober kan vervallen.   
 
5. Raadsvoorstel Evaluatie rekenkamercommissie.  
Het presidium stemt in om het voorstel met betrekking tot evaluatie rekenkamercommissie door te 
geleiden naar commissie (Bestuur en Middelen) en raad. 
 
6. Raadsvoorstel herbenoeming leden rekenkamercommi ssie. 
Het presidium stemt in om het voorstel tot herbenoeming leden rekenkamercommissie te agenderen 
voor de raadsvergadering van 8 september 2008.  
 
7. Evaluatie ‘Gast van de raad’. 
Het presidium stemt in om het intiatief ’Gast van de raad’ voort te zetten en de genoemde aanbevelingen 
over te nemen.     
 
8. Wijkbezoek. 
Het presidium geeft aan een wijkbezoek te willen plannen in de wijk Nieuw Den Helder met als 
onderwerp ‘burgerparticipatie’. Bij voorkeur dient het wijkbezoek plaats te vinden op een donderdag in 
de avonduren e.e.a. afhankelijk van de nadere uitwerking. Naar aanleiding van deze opmerkingen wordt 
de voorbereiding van het wijkbezoek verder ter hand genomen.  
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 16 juni 20 08. 
De besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2008 is ongewijzigd vastgesteld.  
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10. Rondvraag.  
De heer Prins vraagt of het mogelijk is om na afloop van de vergaderingen naast zwak alcoholische 
dranken ook weer sterk alcoholische dranken te schenken. 
De voorzitter geeft aan hier nader op terug te zullen komen. 
 
Mevrouw Biersteker vraagt of er meer ruchtbaarheid gegeven kan worden aan de activiteiten van het 
college van b&w. Raadsleden zijn hiervan vaak niet, of in een laat stadium van op de hoogte. 
De voorzitter geeft aan hier nader op terug te komen.     
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Voorstel n.a.v. evaluatie Helderberaad (werkwijze raad) gepland voor presidium 22 september 
a.s. 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 22 september 2008 .  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 


