Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 2 november 2009
Aanwezig:
De heer C.J. Vriesman (voorzitter)
De heer H.H. Abbenes
De heer W.F. Bellinga (t/m agendapunt 3)
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw P.N. Bruin
De heer J.D. de Bruin
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
De heer R.T.G. Prins
De heer B.J. Reiff
De heer T. Rijnten (t/m agendapunt 5)
De heer J.K. Visser
De heer M. Huisman, griffier
De heer R. de Jonge
Afwezig:
De heer P. Bakker
De heer J.C. van Dongen
Mevrouw R. Post
De heer J. Wijker

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
De voorzitter vraagt aandacht voor de ‘actualiteit en spoedeisendheid’ van vragen voor het
vragenkwartier.
2. Bijzonderheden voor november/december 2009.
De gecombineerde commissievergadering op 4 november 2009 start om 17.00 uur.
De heer Rijnten en de heer Visser nemen op 5 november 2009 deel aan ‘raadslid in de klas’ bij het ROC.
De raadsvergadering op 11 november 2009 start om 17.00 uur; na afloop (circa 20.00 uur) wordt er een
nasimaaltijd aangeboden.
De seminar gebieds-ontwikkeling voor de gemeentebesturen van de Kop van Noord Holland, die op
18 november 2009 op de locatie Willemsoord wordt gehouden, is nogmaals onder de aandacht.
Ook de bijeenkomst ‘Over de kook’ op 24 november 2009 is onder de aandacht gebracht.
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland.
De heer Vriesman geeft een mondelinge toelichting op de ontwikkelingen.
Het presidium stelt voor uiterlijk 30 november 2009 een zienswijze in te dienen bij de provincie (en het
ministerie van Binnenlandse Zaken) en initiatieven te ondernemen naar de gemeenten Texel en Zijpe
voor het aangaan van samenwerkingsverbanden.
Het presidium vraagt in het bijzonder aandacht voor perscommunicatie in de laatste week van
november.
4. Raadsconferentie 26 en 27 november 2009.
Het presidium stemt in met het programma. De heer Vriesman verstrekt nog nadere informatie over de
te behandelen thema’s.
5. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010.
Het presidium stemt in met het communicatieplan.
Het presidium geeft de voorkeur aan een maandagavond voor het houden van een lijsttrekkersdebat.
De bijeenkomst met het IPP voor het vullen van de stemwijzer vindt plaats op 9 december 2009.
Het presidium is voorts van mening dat de gemeentegids ná de verkiezingen van 2010 dient te worden
uitgebracht.
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De heer Vriesman zoek nog uit in hoeverre kandidaat-raadsleden deel mogen uitmaken van de
stembureaus.
6. Afscheid waarnemend burgemeester en installatie nieuwe burgemeester.
14 december is de laatste raadsvergadering van de heer Vriesman en de heer Schuiling wordt op
4 januari 2010 geïnstalleerd. In beide vergadering doet de heer Bellinga het woord namens de raad.
7. Data planning en control 2010.
Het presidium stemt in met de detailplanning en de daarbij voorgestelde behandelwijzen.
8. Vergaderschema 2010 raads- en commissievergaderingen.
Het presidium stemt in met het vergaderschema.
PS. Naderhand is geconstateerd dat er sprake is van een omissie in het schema. Een aangepast
schema wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd.
9. Raadsvoorstel herbenoeming externe leden rekenkamercommissie.
Het presidium stemt in met het raadsvoorstel en het ontwerp besluit alsmede de rechtstreekse
agendering voor de raadsvergadering van 16 november 2009.
10. Vaststelling besluitenlijst 28 september 2009.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
11. Rondvraag.
Mevrouw Biersteker dringt aan op een spoedige agendering van De Nollen op de commissie
Stadsontwikkeling en –beheer en/of Bestuur en Middelen (conform ingediend agenderingsverzoek).
Mevrouw Bruin dringt erop aan dat er geen bijeenkomsten worden gepland in vakantieperioden en dat
er geen zware onderwerpen worden geagendeerd direct na een vakantieperiode.
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