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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 27 oktober 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 R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer J.K. Visser (vanaf agendapunt 3) 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman 
De heer F.V.A. Hoogervorst 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
 
 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. De heer Prins heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 
auditcommissie verzocht de jaarrekening Willemsoord en het Faktonrapport in samenhang te 
behandelen in de raadscommissie en de raad. Het presidium stemt hiermee in.  

 
2. Bijzonderheden voor november/december 2008 
- Begrotingsraad (3 november). 
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden over de begrotingsraad. 
 
- Bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland (bijeenkomst 21 november). 
De heren Bellinga en Klut zijn aangewezen als woordvoerders voor de bijeenkomsten op 12 en 21 
november 2008. Op 6 november 2008 vindt voor de raad een voorbereidende bijeenkomst plaats.  
 
- Over de kook (25 november). 
Het presidium neemt kennis van de bijeenkomst. 
 
- Cursus snellezen (28 november). 
Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden dient dan uiterlijk deze week te 
gebeuren. 
 
- Wijkbezoek (11 december). 
Dit onderwerp komt bij agendapunt 7 aan de orde. 
  
- Raadsconferentie uitvoering strategische visie. 
De voorzitter geeft een korte toelichting op de aard van de bijeenkomst. Het is - kort gezegd - de 
bedoeling met alle betrokkenen (ook externen) de ‘horloges gelijk te zetten’ voor wat de uitvoering van 
de strategische visie betreft. Het presidium vindt de conferentie een goed initiatief. Als datum wordt 12 
december 2008 (overdag) vastgesteld. 
 
-  Eindejaarsborrel (in laatste week voor kerstreces).  
De voorzitter zegt dat hij net als vorig jaar een eindejaarsborrel bij hem thuis wil organiseren. Als datum 
wordt gedacht aan 16 of 17 december 2008. De uitnodiging volgt te zijner tijd. 
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3. Raadsvoorstel Aanpassing werkwijze raad en commissies n.a.v. de evaluatie ‘Helderberaad, 
een jaar later’.  
Het presidium stemt in met het in procedure brengen van het raadsvoorstel. 
 
4. Jaarschema raads- en commissievergaderingen 2009 
Het presidium kan in beginsel instemmen met het schema, maar een en ander is afhankelijk van de 
besluitvorming met betrekking tot de werkwijze van de raad. De verspreiding van het schema kan dan 
ook pas plaatsvinden na deze besluitvorming. De lay-out (voor wat de kleuren betreft) wordt aangepast.  
 
5. Raadsvoorstel rechtspositionele aangelegenheden raadsgriffie. 
Het presidium gaat akkoord met het doorgeleiden van het bijgevoegde concept raadsvoorstel- en besluit 
namens het presidium naar commissie en raad.  
 
6. Uitwerking wijkbezoek Nieuw Den Helder 
Het presidium stemt in met de opzet en de datum (11 december 2008) van het wijkbezoek. 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 22 september 2008. 
De besluitenlijst van de vergadering van 22 september 2008 is ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding 
van agendapunt 7 (rondvraag) van de besluitenlijst worden de opmerkingen over het openen van post 
en over de notulen van de vergaderingen van het college nogmaals onder de aandacht gebracht.  
 
8. Rondvraag.  
Mevrouw Dol geeft aan dat ze het ongewenst vond dat de heer Hulman in de raadsvergadering waarin 
voor de eerste maal de motie over het opheffen van de geheimhoudingsplicht in het kader van het 
uitwerkingsplan Stadshart in een schorsing met fracties heeft gesproken. Daarbij heeft hij in haar ogen 
de stemming willen beïnvloeden. Zij vindt dat de heer Hulman als voorzitter van de raad boven de 
partijen dient te staan. De heer Hulman antwoordt dat hij naast voorzitter van de raad ook voorzitter/lid 
van het college en zelfstandig bestuursorgaan is. Deze rollen zijn nooit volledig te scheiden en brengen 
ook  verantwoordelijkheden met zich. In dit kader heeft hij zijn zorgen geuit over de besluitvorming bij 
diverse fracties, zowel uit de coalitie als de oppositie. Mevrouw Dol heeft begrip voor de diverse rollen, 
maar vindt het niet gelukkig dit in de schorsing van een raadsvergadering naar voren te laten komen. De 
heer Hulman verzekert dat het geenszins zijn intentie is in de diverse rollen een ander geluid naar voren 
te brengen en dat het al helemaal niet zo is dat de rol van voorzitter van de raad onder de andere rollen 
zou komen te lijden. Tenslotte is door het presidium geconcludeerd dat het een goede zaak is elkaar aan 
te spreken op elkaars gedrag.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 17 november 2008.  
 
 


