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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 4 oktober 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw C.M. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
Mevrouw A.A.J. Jellema (ter vervanging van de heer T. Rijnten)  
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven  
De heer W. Koning (ter vervanging van mevrouw T. Biersteker-Giljou)  
De heer L. Kuipers 
De heer R. Prins 
De heer B. Reiff 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2.  Bijzonderheden voor oktober/november 2010. 
1.  8 oktober: werkbezoek Delfzijl. 
2.  13 oktober: cursus Financiën (middag + avond).  
3.  20 oktober: algemene beschouwingen begroting (vervolg op 1 november) 
4.  22 oktober: bestuurlijke uitwisseling met Texel (op Texel). 
Het presidium neemt kennis van de activiteiten. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 4 oktober 2010. 
De raadsvergadering van 20 september wordt kort geëvalueerd. De vergadering is in een goede sfeer 
verlopen. 
Met betrekking tot de raadsvergadering van 4 oktober 2010 deelt de voorzitter mee dat in de vergadering 
een nieuwe conceptbrief wordt uitgedeeld over agendapunt 10, de zienswijze over het 
herindelingsontwerp Harenkarspel, Schagen, Zijpe. De aanpassingen zitten met name in de laatste 
alinea en zijn gedaan naar aanleiding van de bevindingen bij het bezoek van de commissaris van de 
Koningin. In de vergadering zal een leespauze worden gehouden. Verder zijn er geen bijzonderheden. 
 
4.  Evaluatie werkwijze raad en raadscommissies en uitwerking raadsconferentie, voorstel 
 Stadspartij Den Helder ‘Op eigen doft’ en startnotitie stimulering raadsdebat. 
Er liggen drie voorstellen ter beoordeling: 
- Een voorstel waarbij nader wordt ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van de 
 raadsconferentie en op de tweede evaluatie van het vergadersysteem Helderse gemeenteraad; 
- een voorstel dat betrekking heeft op het voorstel van de Stadspartij Den Helder, ‘Op eigen Doft’; 
- de startnotitie stimulering raadsdebat met begeleidend memo. 
Het presidium stemt in met de doorgeleiding van de voorstellen naar commissie en raad voor de 
inhoudelijke behandeling. 
 
5.  Notitie burgerparticipatie 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel over burgerparticipatie naar 
commissie en raad voor een inhoudelijke behandeling.  
 
6.  Verlenging contract accountant 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden naar commissie en raad van het raadsvoorstel tot het 
verlengen van het contract met Ernst & Young voor één jaar.  
Het presidium wil in een volgende vergadering kennisnemen van een tijdpad met betrekking tot de 
aanbesteding van de accountancydiensten voor de boekjaren 2012 t/m 2016.  
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7.  Ombuigingen  
Tegen de achtergrond van enerzijds de landelijke bezuinigingsoperatie, die lokale doorwerking heeft, en 
anderzijds de komende begrotingsbehandeling, is een notitie geproduceerd die ingaat op te overwegen 
ombuigingen binnen het budget van de raad en raadsgriffie, alsmede een brief aan het college van 
burgemeester en wethouders.  
Het presidium geeft geen inhoudelijke beoordeling over de notitie en brief omdat de afwegingen over de 
inhoud in de raad moeten worden gemaakt. Het presidium stemt in met het in procedure brengen van de 
stukken. Dit houdt in dat de brief wordt verzonden aan het college van burgemeester en wethouders (in 
afschrift aan de raadsleden) met het verzoek de inhoud te betrekken bij de eerste financiële 
verkenningen bezuinigingen 2011-2014 en als zodanig te verwerken in een daarop volgend 
raadsvoorstel. Indien leden van het presidium een andere behandeling voorstaan, dan kunnen ze hiertoe 
voorstellen doen.  
 
8.  Invulling agendacommissie 
Op dit moment bestaan er drie vacatures voor de agendacommissie. De heer Reenders is bereid zich 
aan te melden als commissievoorzitter, mits de fractie van de Stadspartij Den Helder een extra 
commissielid mag inzetten. Het presidium heeft geen eensluidende mening en houdt dit onderwerp aan 
tot de volgende vergadering. 
 
9.  Vergaderschema 2011 
Het presidium stemt in met het vergaderschema 2011.  
 
10.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 6 september 2010 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 6 september 2010 vast.  
 
11.  Rondvraag  
De voorzitter stelt de heer Prins voor samen met de heren Reiff en Rijnten het geschil over de 
fractievergoeding van Behoorlijk Bestuur door te spreken. De heer Prins wenst niet op deze uitnodiging 
in te gaan zodat nu formele besluitvorming over de zaak volgt. 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 15 november 2010.  


