Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 11 mei 2009

Aanwezig:
De heer W. F. Bellinga (plv. voorzitter)
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw P.N. Bruin
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
Mevrouw R. Post
De heer R.T.G. Prins
De heer T. Rijnten
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch
De heer J.K. Visser
De heer J. Wijker
De heer M. Huisman
De heer R. de Jonge
Afwezig:
De heer C.J. Vriesman
De heer P. Bakker
De heer J.C. van Dongen

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De heer Vriesman laat zich verontschuldigen.
Besloten is een extra vergadering van het presidium te houden op 15 juni 2009. In die vergadering wordt
dan bekeken of de geplande vergadering op 29 juni 2009 moet doorgaan.
De heer Huisman geeft voorts een toelichting op de invulling van secretaris rekenkamercommissie en
administratieve ondersteuning.
2. Bijzonderheden voor mei/juni 2009.
Ingestemd is met een bestuurlijke uitwisseling met de raad van Texel op 5 juni 2009 en afsluiting van het
parlementair jaar op donderdag 2 juli 2009.
3. Procedure burgemeestersbenoeming.
De heer Huisman geeft een toelichting op de procedure van de burgemeestersbenoeming en in het
bijzonder op het vaststellen van een profielschets. In dit kader stelt hij voor medio juni een profielschets
vast te stellen. De fractievoorzitters (of een vervanger) komen hiervoor een eerste keer bijeen op
maandag 18 mei as. om 16.30 uur.
4. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland.
De heer Huisman geeft een toelichting op het zgn. ‘9x2’ overleg, waarbij ondermeer is gesproken over
de besluitvorming in de raden en het tijdpad.
Los van de keuzen die andere gemeenteraden nog gaan maken inzake mogelijke fusiepartners en
samenwerkingsverbanden is de behoefte uitgesproken te komen tot een document waarin duidelijk en
onderbouwd de voor- en nadelen van de 0-variant voor de regio nader zijn uitgewerkt. De heer Huisman
neemt hiervoor het initiatief (in eerste instantie binnen de gemeentelijke organisatie). Gelet op de
voortgang van de processen wordt de behandeling van dit document in de commissie Bestuur en
Middelen van juni 2009 voorgestaan.
Verder is duidelijkheid gewenst over de insteek van de gemeente Anna Paulowna ten aanzien van het
afnemen van diensten. De heer Huisman neemt hierover contact op met de griffier van Anna Paulowna.

Presidium 11 mei 2009

1

5. Voorstel voor de raadsbehandeling van de Voorjaarsnota 2009.
Het presidium stemt in met de memo van de griffier, gedateerd 11 mei 2009, betreffende de behandeling
van de Voorjaarsnota 2009, met dien verstande dat
a.
er een gelegenheid tot het stellen van technische vragen wordt opgenomen;
b.
er een uur wordt aangehouden voor beantwoording door het college;
c.
aangegeven wordt wanneer de Voorjaarsnota 2009 beschikbaar komt voor de raad.
6. Junior gemeenteraad.
Het presidium stemt in met het voorstel.
7. Notitie kaderstelling.
Het presidium stemt in met het voorstel.
8. Raadsvoorstel vaststellen (gewijzigde) verordening ex artikel 212 Gemeentewet.
Het presidium stemt in met het voorstel.
9. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 23 maart 2009.
De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld.
10. Rondvraag
Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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