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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 15 november 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer T. Rijnten 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven (vanaf agendapunt 3) 
De heer M.P.W. Kruijer 
De heer L. Kuipers 
De heer B. Reiff 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw C.M. Dekker en de heer R. Prins. 
 
2.  Bijzonderheden voor november/december 2010. 
1. 25 november: werkbezoek politie. 
2. 13 december: laatste raadsvergadering (reces t/m 7 januari 2011) 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 15 november 2010 
De raadsvergaderingen van 4, 18, 20 oktober en 1 november worden (kort) geëvalueerd.  
De meningen over het verloop van de begrotingsraad zijn verdeeld. In het algemeen overheerst een 
overhaastig gevoel.  
De heer Kuipers geeft aan dat zijn fractie samen met de fractie van CDA suggesties, waarin ondermeer 
het verzoek om behandeling in drie termijnen, in een notitie heeft verwerkt. Deze memo zal op 13 
december in het presidium aan de orde komen.  
In januari zal een voorstel over de invulling van de begroting en de kadernota via de agendacommissie 
aan het presidium worden voorgelegd. 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen.  
- het stuk over de behandeling van het burgerinitiatief (geldigheid) is rechtstreeks op de raadsagenda 

geplaatst. 
- agendapunt 7, het voorstel over citymarketing, wordt verplaatst naar de categorie bespreekpunten 

vanwege aangekondigde moties en amendementen; 
- de fractie van de VVD heeft een amendement aangekondigd bij agendapunt 14 over de werkwijze 

van de raad en de raadscommissies. Op basis hiervan wordt agendapunt 14 een bespreekpunt dat 
gezamenlijk met agendapunt 17 (Op eigen doft) wordt behandeld; 

- de fractie van GroenLinks kondigt moties aan waarbij het college wordt opgedragen stadsdebatten te 
organiseren in het algemeen en stadsdebatten te organiseren waarbij de conclusies en resultaten 
moeten worden verwerkt in de nota Citymarketing. Deze moties worden beide behandeld bij  

 agendapunt 7; 
- de fractie van het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de reïntegratie van 

mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Deze motie wordt onder punt 20.1 aan de agenda 
toegevoegd; 

- de fractie van D66 dient eveneens een motie in over reïntegratie van mensen met een achterstand tot 
de arbeidsmarkt. Deze motie wordt ook onder agendapunt 20.2 aan de agenda toegevoegd; 

- de fractie van de ChristenUnie dient naar aanleiding van haar vragen in het vragenkwartier een motie 
vreemd aan de orde van de dag in over de ‘Jutter van het jaar’. De motie wordt onder punt 21 aan de 
agenda toegevoegd. 

 



 
  Presidium 15 november 2010  

2 

4. Invulling agendacommissie/voorzitterschap raadscommissies 
Op dit moment bestaan er drie vacatures voor de agendacommissie.  
De fractie van TROTS heeft aangekondigd dat zij eind januari met een naam komen voor het 
voorzitterschap van de raadscommissies. Ook de fractie van PvdA en SP zijn bereid een voorzitter voor 
te dragen en komen binnenkort met een naam.  
 
5. Data planning en controlcyclus 2011 
De griffier geeft aan dat de datum van 31 mei vaststelling college (Kadernota en eerste turap) aangepast 
wordt in 1 juni. 
 
Het presidium stemt in met de voorgestelde detailplanning voor de verschillende P&C 
documenten (jaarrekening, kadernota, tussenrapportages en begroting) in 2011 en de daarbij 
voorgestelde behandelwijzen. 
 
6. Aanbesteding accountancydiensten 
De griffier geeft aan dat tijdens de commissiebehandeling ten onrechte de suggestie is gewekt dat de 
verlenging van het contract met de huidige accountant te laat aan de raad is aangeboden. Bijgaand 
tijdpad geeft hier inzicht in en dan met name in het kader van de aanbesteding van een nieuwe 
accountant. 
 
Het presidium stemt in met de planning voor de aanbesteding van de accountancydiensten en geeft de 
griffier opdracht een voorstel tot instelling van een selectiecommissie voor te bereiden. 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 4 oktober 2010 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 4 oktober 2010 vast. 
 
8. Rondvraag 
Mevrouw Biersteker haalt nogmaals het sociale aspect na commissievergaderingen 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.  
De griffier zegt toe te onderzoeken hoe hieraan praktische invulling kan worden gegeven. 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 13 december 2010.  


