
Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 30 januari 2012 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker (aanwezig tot punt 8) 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering   
- en wijst op de informele bijeenkomst over de ontwikkelingen rond de nieuwbouwplannen Gemini op  
 1 februari 2012 voor alle raadsleden; 
 
- De griffier vraagt aandacht voor de Regionale bijeenkomst gebiedsagenda Kop van Noord-Holland op  
 17 februari 2012 (AU12.00380). Per fractie kan één afgevaardigde worden aangemeld; 
 
- De fracties worden verzocht de eindverantwoording fractievergoeding 2011 vóór 1 maart 2012 in te 

dienen; 
 
- Het werkbezoek aan de haven Rotterdam is voorlopig gepland op 28 april 2012. Nadere informatie 

hieromtrent volgt.  
 
2.  Bijzonderheden voor februari/maart. 

1. Gast van de raad: 13 februari 2012. 
2. Opening portrettengalerij wordt door raadslid/mentor Klut verzorgd: 13 februari 2012, 

voorafgaand aan de raadsvergadering. Het presidium geeft aan de volgorde van de 
verkiezingsuitslag aan te houden (en niet op basis van grootte van de fracties).  

3. Voorjaarsreces: 27 februari t/m 2 maart. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 30 januari 2012. 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergadering van 19 december 2011. 
De vergadering van 30 januari 2012 wordt kort doorgesproken: 
- De fractie van de Stadspartij Den Helder verzoekt bij agendapunt 8, Voorstel tot het ontslaan van de 

heer B.O.B. Haitsma als raadscommissievoorzitter en tot het benoemen van de heer B. Fritzsche als 
raadscommissievoorzitter, om schriftelijke stemming.  

- De fractie van de VVD dient een amendement in over agendapunt 10, Voorstel tot het beschikbaar 
stellen van middelen voor de verbreding en herinrichting van een deel van de Visserijkade,   
inhoudende beslispunt 2 als volgt te wijzigen: Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van  

 € 4.600.000 voor de verbreding en herinrichting van het resterende deel van de Visserijkade tussen 
de Nieuwediepkade en de Moormanbrug nadat aan de in het raadsvoorstel opgenomen 
randvoorwaarden is voldaan en er positieve terugkoppeling vanuit de Visserij heeft plaats gevonden.  

- De fractie van D66 kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan, inhoudende het college 
van burgemeester en wethouders op te dragen om in de voorbereiding van de kadernota 2012-2013 
een notitie op te stellen in het kader van de diverse overgangsmaatregelen van onder andere de Wet 
Werken naar Vermogen, de AWBZ en de Wet Maatschappelijke ondersteuning.  
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4.  Invulling vacature lid rekenkamercommissie (AU12.00730). 
In verband met continuering van de voortgang, ook in verband met de discussie rond regionalisering, 
pleit het presidium voor behoud van zeven leden in de rekenkamercommissie en volgt daarmee niet het 
voorstel van de rekenkamercommissie. 
De griffier informeert de rekenkamercommissie en overlegt e.e.a. met de voorzitter, ook in verband met 
het lopende onderzoek naar de regionale rekenkamercommissie. 
 
5.  Voorstel opstellen informatieprotocol verbonden partijen (IR12.0040). 
Het presidium geeft de griffier opdracht een advies op te stellen over de suggesties die door de 
accountant zijn gedaan over het monitoren van risico’s en de financiële consequenties van de verbonden 
partij Zeestad. Ook zal een geactualiseerd concept-informatieprotocol worden opgesteld. 
 
6. Voorstel Invoering i-Pads (danwel andere tablet PC) voor raadsleden (IR12.0041). 
Het presidium besluit met een gebruikerstestgroep vanuit de raad de rest van de raadstermijn een tablet 
te testen. Een lid per fractie zal hieraan meedoen. Ten aanzien van de kosten van de aanschaf van een 
tablet is de keuze dit zelf te bekostigen, dan wel op basis van een 50/50- vergoeding. 
 
7.  Voorstel wijkbezoek (IR12.0044). 
Het presidium neemt het voorstel, het wijkbezoek in ongewijzigde oorspronkelijk vorm voort te zetten, 
over. De binnenkort aan de raad voor te leggen notitie burgerparticipatie kan eventueel hierbij worden 
betrokken.  
Op 13 september 2012 bezoekt de raad de ‘Stad binnen de linie’ met als thema is ‘Schoon, heel en 
veilig’. 
 
8.  Evaluatie Gast van de raad (IR12.0042).  
De aanbevelingen in de memo worden overgenomen, met als toevoeging de regel dat gasten slechts 
één maal per jaar kunnen deelnemen. 
 
9.  Evaluatie ‘Over de kook’ (IR12.0043). 
Het presidium stemt in met de in de memo opgenomen aanbevelingen, met dien verstande dat dit item 
slechts één maal per jaar plaatsvindt. De burgers zullen actiever benaderd worden. 
 
10.  Concept-Jaarplan raadsgriffie 2012 (IR12.0048). 
Mevrouw Dol merkt op het bedrag voor het “Wijkbezoek” hoog te vinden. Het bedrag zal neerwaarts 
worden bijgesteld. 
 
Het presidium stemt voor het overige in met het concept-Jaarplan raadsgriffie 2012.  
 
11. Voorstel informeel overleg Presidium – College (IR12.0053). 
De griffier licht toe dat dit een kort afstemmingsoverleg is tussen het college en de fractievoorzitters. Niet 
op inhoud van een onderwerp, maar het gaat om cultuur, sfeer, processen en informatievoorziening.  
Het presidium stemt in met dit overleg.  
 
12. Aanlevering stukken presidium (IR12.0046). 
Het presidium stemt in met het voorstel de ambtelijke stukken na behandeling van het presidium 
openbaar te maken. 
 
13. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 6 december 2011. 
Zowel de openbare besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2011 (RC.0479) als de besloten 
besluitenlijst van de vergadering van 6 december 2011 worden ongewijzigd vastgesteld.  
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14.  Rondvraag.  
De heer Burggraaff maakt van de gelegenheid gebruik mede te delen dat voormalig commissielid 
Bleijenburg inmiddels ook zijn CDA-lidmaatschap heeft beëindigd. Hij zal dus niet meer beschikbaar zijn, 
mocht een raadzetel vrijvallen. 
 
De heer Reiff geeft aan dat de heer Haitsma voortaan als fractievoorzitter van het VVD het presidium zal 
bijwonen. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 5 maart 2012. 
 
 
 
 


