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1.  Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering. De heer Slort wordt deze vergadering vervangen door mevrouw 
Houtveen. 

 
 Stand van zaken renovatie stadhuis: indeling raadszaal en tijdelijke verhuizing. 

In verband met het recente standpunt met betrekking tot de renovatie ligt de indeling met 
betrekking tot raadzaal stil. De griffier probeert duidelijk te krijgen wat de tijdelijke verhuizing voor 
gevolg heeft voor de raadsvergadering en commissievergaderingen. 
Verdere behandeling volgt in de raadsvergadering van 12 maart 2018. 
 

 Stand van zaken ingediende eindverantwoordingen fractievergoedingen 2017. 
De griffier meldt dat de fracties van Vermooten, ChristenUnie en VVD nog geen 
eindverantwoording van de fractievergoeding over 2017 hebben ingediend. 

 
2.  Bijzonderheden voor maart (zie ook de bestuurlijke kalender) 

De volgende zaken komen aan de orde: 
 Informatiebijeenkomst mensenhandel: 5 maart, 19.30 uur. 
 Regionale raadscommissie Noordkop: 8 maart, 17.00 uur, gemeentehuis Schagen.  
 Laatste reguliere raadsvergadering: 12 maart, 19.30 uur.  

Bespreken suggesties ChristenUnie inzake statement bestuursperiode: 
mevrouw Biersteker ligt haar voorstel toe. 

 Informatiebijeenkomst lijsttrekkers: 15 maart, 19.30 uur. 
 Gemeenteraadsverkiezingen: 21 maart. 
 Overleg gekozen lijsttrekkers: 26 maart, 19.30 uur.  
 Afscheid ‘oude’ raad: 28 maart, 19.30 uur.  
 Installatie ‘nieuwe’ raad: 29 maart, 19.30 uur.  

 
3.  Evaluatie voorgaande informatiebijeenkomsten en raadsvergaderingen  
Er zijn geen opmerkingen over de vergaderingen van 22 januari en 12 februari 2018. 
De informatiebijeenkomst van hedenavond wordt kort besproken. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. Overdrachtsdocument voor nieuwe gemeenteraad 
Het presidium heeft het document niet inhoudelijk besproken. De heer Visser geeft aan dat zijn fractie met 
betrekking tot de financiële afronding de onderbouwing mist. Een aantal fractievoorzitters geeft aan het 
overdrachtsdocument te weinig specifiek te vinden. 
 
Het overdrachtsdocument is op initiatief van twee fracties als bespreekpunt toegevoegd aan de 
raadsvergadering van 12 maart 2018.  
 
5. Voorstel informatiebijeenkomsten (IR18.0037)  
De heer Wouters stelt dat is afgesproken dat de gekozen onderwerpen voor de informatiebijeenkomsten 
op de bestuurskalender zouden moeten staan. Die onderwerpen zijn op dat moment actueel. En het is aan 
de griffie om dit in de gaten te houden. 
Het presidium stemt in met de werkafspraken zoals genoemd in het voorstel. 
 
6. Webmail raads- en commissieleden en fractie-assistenten nieuwe bestuursperiode (IR18.0035) 
De heer Visser voelt meer voor het tegemoet komen van kosten. De kosten van een spamfilter voor een 
…. @fractie.nl mailadres zouden dan als eenmalige kosten per periode ten laste kunnen worden gebracht 
van de fractievergoeding.  
Mevrouw Post wil uitgezocht zien waarom scenario 2 zo kostbaar is. 
De griffier zegt toe de antwoorden per mail terug te koppelen. 
 
Het presidium kiest voor scenario 1 als genoemd in de memo ‘gebruik e-mailadressen in nieuwe 
raadsperiode’ met inachtneming van bovenstaande verzoek.  
 
7. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2018 (IR18.0036) 
Mevrouw Houtveen geeft aan het wenselijk te vinden dat bij de exitgesprekken ook face to face 
gesprekken ingepland kunnen worden. 
Het presidium stelt met deze aanvulling het concept-Jaarplan raadsgriffie 2018 vast. 
 
8. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 
Het presidium bespreekt het overzicht van burgemeester en wethouders met de stand van openstaande 
schriftelijke vragen, moties en toezeggingen. 
 
Mevrouw Dol stelt het uitblijven van het informeren van de raad over de resultaten ten aanzien van de 
invulling van gebouw 72 op Willemsoord aan de orde. De voorzitter neemt dit punt mee naar het college. 
 
De heer Visser vraagt of een raadsinformatiebrief of verklaring kan volstaan bij het aangeven van de 
alternatieven aangaande het park Julianadorp. Dit punt dreigt nu een verkiezingsitem te worden.  
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
Het presidium stelt de bestuurlijke planning van 22 februari vast. 
 
10.  Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 22 januari 2018 (BSL18.0005) 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 22 januari 2018 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
11.  Rondvraag 
Mevrouw Biersteker verwijst naar de verkiezingsmarkt in het voormalig V&D-pand op 17 maart 2018.  
Deze begint om 10.00 uur met een openingsact. Zij vraagt de partijen hun verkiezingsposters voor vrijdag 
a.s. bij haar of bij de griffie af te geven. 
 
Eerstvolgende vergadering: 26 maart 2018. 


