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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 22 september 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 T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer R.T.G. Prins 
De heer J.K. Visser 
 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 
2. Bijzonderheden voor september/oktober 2008 
De heer Huisman geeft aan dat deze week de uitnodiging verstuurd wordt met betrekking tot de 
raadsbijeenkomst bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland op 9 oktober a.s. Het aanvangstijdstip 
is 16.00 uur.  
 
3. Evaluatie raadsvergadering 19 augustus 2008 (verplaatsing racecircuit van Zandvoort naar 
    Den Helder). 
De agendacommissie heeft op 9 september jl. aandachtspunten, knelpunten en verbeterpunten 
besproken naar aanleiding van de extra raadsvergadering op 19 augustus jl. De volgende overwegingen 
zijn daarbij aan de orde gekomen:  

- de vergadering verliep op een ordentelijke wijze; 
- gezien de wijze van bespreking had een commissievergadering voor de hand gelegen in 

verband met presentaties, doch gezien de mogelijkheid van de initiatiefnemers een motie in te 
dienen was een raadsvergadering gewenst. Overigens is de raadssamenstelling voor deze 
vergadering als prettig ervaren; 

- waarom is niet een reguliere raadsvergadering na het zomerreces afgewacht? 
- in het vervolg de ruimte aan de agendacommissie bieden in deze gevallen de raad te adviseren, 

met dien verstande dat de agendacommissie uiteraard niet treedt in de mogelijkheid die de wet 
biedt voor het extra vergaderen van de raad.  

 
De leden van het presidium onderschrijven de opmerkingen van de agendacommissie. Het signaal dat 
van de vergadering is uitgegaan is goed geweest. Het ontbreken van relevante stukken voor de 
vergadering wordt als aandachtspunt genoemd. 
    
4. Raadsvoorstel Aanpassing werkwijze raad en commissies n.a.v. de evaluatie ‘Helderberaad, 
een jaar later’.  
Bij de invoering van de nieuwe werkwijze voor de raad (sinds 23 april 2007) is afgesproken deze na een 
jaar te evalueren. In de presidiumvergadering van 16 juni 2008 zijn de conceptresultaten van de 
evaluatie besproken. Daarbij is ook de representativiteit van de enquête aan de orde gesteld. Dit in 
verband met de lage respons, vooral onder raads- en commissieleden. Na enige discussie is er voor 
gekozen de raad nadere voorstellen aan te bieden. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de 
voorstellen voornamelijk betrekking hebben op zaken die er ‘uitspringen’ in de onderzoeksresultaten.  
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Met betrekking tot het nu voorliggende raadsvoorstel en -besluit hebben de leden van het presidium  
opmerkingen ten aanzien van de aanlevertijd van de stukken, plaatsen van interruptiemicrofoons en het 
verbeteren van het debat. De heer Hulman geeft met betrekking tot de aanlevertijd van de stukken aan 
dat als er op donderdag vergaderd wordt men drie dagen langer over de stukken kan beschikken. Naar 
aanleiding hiervan worden de volgende wijzigingen in het besluit aangebracht: 
 
Onderdeel 1 b van het besluit luidende: “andere opstelling in de raadzaal, waarbij tijdens de 
raadsvergadering alleen gebruik gemaakt wordt van een beperkt aantal microfoons op een 
spreekgestoelte; een (inrichtings)voorstel ter zake voor het presidium door de griffier nader uit te werken” 
wordt geschrapt.   
 
Onderdeel 1 c en d van het besluit luidende: “de aanlevering van de stukken voor de raads- en 
commissievergaderingen een week eerder laten plaatsvinden dan nu het geval is” en de raad of de 
raadscommissies vergaderen op dinsdag in de weken waarvan de maandag een feestdag is. Het niet in 
de schoolvakanties vergaderen blijft onverminderd van kracht” worden gewijzigd/vervangen door een 
beslispunt met de strekking om op donderdagavond te vergaderen.        
 
5. Drank na afloop van raadsvergadering 
Tijdens de vergadering van het presidium van 25 augustus 2008 is door de voorzitter aangegeven terug 
te komen op de suggestie van de heer Prins om na afloop van de raadvergadering, naast zwak 
alcoholische dranken, ook weer sterk alcoholische dranken te schenken. In verband daarmee is een 
inventarisatie gemaakt bij de omliggende gemeenten.  
Het presidium geeft in meerderheid aan dat de situatie blijft zoals die nu is, dat wil zeggen dat er geen 
sterk alcoholische dranken geschonken worden. 
 
Naar aanleiding van een eerder verzoek van het presidium geeft de heer Huisman aan dat er vanaf 
heden koffiekannen op tafel gezet kunnen worden om tijdens raads- en commissievergaderingen koffie 
aan de vergadertafel te kunnen drinken. De heer Hulman geeft hierop aan dat dit onder andere zal leiden 
tot een onrustig verloop van de vergaderingen. Hierop geeft het presidium aan de koffiekannen niet op 
de vergadertafels te zetten maar hiervoor per vergaderruimte een koffietafel te creëren.  
 
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 25 augustus 2008. 
Naar aanleiding van de besluitenlijst deelt de heer Hulman mee dat hij voorzitter is geworden van de 
“Geschillencommissie WROOV”.    
De besluitenlijst van de vergadering van 25 augustus 2008 wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.   
 
7. Rondvraag.  
Mevrouw Dol geeft aan een brief, gericht aan fractie van GroenLinks, ontvangen te hebben die al 
geopend was. Zij vraagt wat het beleid is ten aanzien van het openen van de post. 
De heer Hulman geeft aan hierover contact op te nemen met de postkamer. 
 
Mevrouw Turnhout geeft aan geen notulen van het college van b&w meer te kunnen raadplegen via 
Aorta. 
De heer Huisman geeft aan dat Aorta voor de raads- en commissieleden is afgeschermd omdat hierop 
ook veel interne, organisatie gerichte informatie staat die voor raadsleden niet relevant is. De wel 
relevante onderdelen zijn via andere kanalen wel gewoon te raadplegen. 
De  heer Hulman geeft aan naar een prettig toegankelijke manier te zullen zoeken hoe b&w berichten 
richting raad aangeboden kunnen worden.   
 
Mevrouw Biersteker geeft aan dat zij heeft geconstateerd dat de K en J schijf ook personeelsgegevens 
bevatten.  
De heer Huisman zal hierop actie ondernemen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering presidium: 27 oktober 2008..  
 


