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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 6 september 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer H.C. Baanstra (ter vervanging van de heer L. Kuipers) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.M. Dekker (ter vervanging van de heer D.S. Emmelkamp) 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
Mevrouw R. Post 
De heer R. Prins 
De heer B. Reiff 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerkster 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
De griffier vraagt de fracties onderwerpen aan te dragen voor de inmiddels geplande 
afstemmingsgesprekken. Hij benadrukt dat het een informeel en wederkerig gesprek zal zijn. 
 
Naar aanleiding van de raads/werkconferentie van 26 en 27 augustus zal het besprokene, maar ook 
datgene dat door tijdgebrek niet behandeld is, verwerkt worden in een voorstel voor het Presidium. 
Vervolgens zal dit voorstel via de commissie worden aangeboden aan de raad.  
 
2. Bijzonderheden voor september/oktober 2010 
- 2 september: wijkbezoek raad Julianadorp. Voorstel met bevindingen zal worden aangeboden aan de 
commissie. 
Mevrouw Biersteker wijst op de toezegging van het vorige wijkbezoek aan Nieuw Den Helder om een 
oogst/moestuin aan te leggen. Dit idee dient nog te worden uitgewerkt. 
 
- 13 september: werkbezoek V.O.F. ’t Oost  
- 8 oktober: werkbezoek Delfzijl 
- 13 oktober: cursus Gemeentefinanciën aan de hand van de begroting van Den Helder voor zowel 

raads- en commissieleden. 
- 22 oktober: bestuurlijke uitwisseling met Texel (op Texel) 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 6 september 
2010 
De agenda van de raadsvergadering van hedenavond is kort doorgenomen.  
 
Naar aanleiding van een verzoek van de fractie van GroenLinks (wegens het indienen van twee 
amendementen) wordt agendapunt 10, het voorstel tot het vaststellen van de Nota Wonen Den Helder 
2010-2015 naar de categorie bespreekpunten verplaatst. 
Op verzoek van de fractie van de Stadspartij Den Helder worden de agendapunten 15 (voorstel tot 
vaststelling van de nota Inkoopbeleid gemeente Den Helder 2010) en 16 (voorstel tot het intrekken van 
de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Den Helder) eveneens bespreekpunten. 
 
De griffier attendeert op de aanwezigheid van de fotograaf hedenavond voor zowel groepsfoto’s (raad, 
fracties en college) als individuele portretten. 
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4. Memo inzake behandeling begroting 
Volgens afspraak verdient de behandeling van de begroting extra aandacht. De Kadernota was 
beleidsarm vanwege het ontbreken van het collegeprogramma.  
De griffier geeft de motivering van de agendacommissie hoe zij zijn gekomen tot hun oordeel. Het 
presidium neemt het advies van de agendacommissie, te kiezen voor optie 2, over. 
 
Optie 2 luidt: 
Raadsvergadering op 20 oktober 2010 met algemene beschouwingen (7 minuten per fractie, uiterlijk 
indienen op 18 oktober 2010 voor 14.00 uur) en (mondelinge) reactie van college (75 minuten). 
Voortzetting op 1 november 2010 met 2e termijn fracties, beantwoording college en besluitvorming 
(e.e.a. met reguliere spreektijden). 
 
De griffier informeert de raads- en commissieleden. 
 
5. Eindverantwoording fractievergoedingen 
De memo van 23 augustus 2010 wordt op verzoek van de heer Prins openbaar behandeld. 
De heer Prins geeft een toelichting op de memo die volgens hem niet volledig is. Zo is ondermeer zijn 
fifty-fifty aanbod niet opgenomen.  
Naar aanleiding van een discussie concludeert de voorzitter dat de burgemeester en de heer Prins een 
vervolgafspraak maken zodat naar een oplossing gezocht kan worden. 
 
6. Proces bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
Het presidium draagt het college van b&w op een zienswijze tegen het herindelingsontwerp van de 
gemeente Schagen, Harenkarspel en Zijpe in te dienen. De inhoud zal voorafgaand aan de verzending 
met het presidium op 4 oktober 2010 worden afgestemd. 
 
7. Kosten cursus, congres e.d. 
In verband met het kostenaspect heeft het presidium voorkeur voor een thema-avond Governance (door 
Deloitte Academy) op maat. De griffie informeert naar de mogelijkheden. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 21 juni 2010 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.  
 
9. Rondvraag  
Mevrouw Biersteker haalt het sociale aspect na commissievergaderingen nogmaals aan. Zij pleit ervoor 
in het kader van bevordering contact met de burgers, net als na de raadsvergadering, een borrel te 
schenken in de kantine.  
Naar aanleiding van een vraag over maatschappelijk aanbesteden en de opmerking daarover van de 
griffier concludeert de voorzitter dat dit onderwerp in overleg met de ambtelijke organisatie moet worden 
opgepakt. De griffier zegt toe te onderzoeken hoe hieraan praktische invulling kan worden gegeven. 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 4 oktober 2010. 


