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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 7 maart 2011 
 
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  
De heer M.P.W. Kruijer 
De heer L. Kuipers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B. Reiff 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen (agenda IR11.0059).  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
-  De fracties van SP, Stadspartij, TROTS en ChristenUnie worden verzocht de eindverantwoording 

fractievergoeding 2010 binnen twee weken in te dienen bij de griffie; 
 
- De griffier vraagt de fracties van de oppositie twee namen door te geven voor werkgroep huisvesting 

raad en griffie nieuwe stadhuis. De heren L. Kuipers en mw. S. Dekker geven aan, vanuit de coalitie, 
hierin zitting te nemen. De oppositie geeft nog deze week twee namen door.  

 Vóór het zomerreces zal een programma van eisen voor de raadshuisvesting in het nieuwe stadhuis 
worden geformuleerd. 

 
2. Bijzonderheden voor maart/april. 
 
- 14 maart: raadsbijeenkomst regionalisering. 
- 21 maart: raadsbijeenkomst welzijnsvisie. 
- 11 april: raadsbijeenkomst bezuinigingen in aanloop naar kadernota.  
- 20 april: regionale raadsconferentie (Texel). 
 
Mogelijk dat de raadsbijeenkomst welzijnsvisie en de raadsbijeenkomst bezuinigingen in aanloop naar 
de kadernota worden gecombineerd. Nadere informatie volgt. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 7 maart 2011. 
 
Over de raadsvergaderingen van 31 januari en 14 februari 2011 zijn geen opmerkingen.  
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen: 
- de fracties van het CDA, de PvdA en GroenLinks kondigen een amendement aan bij agendapunt 6, 

voorstel tot het vaststellen van het Visiedocument Brede Scholen;  
- de fractie van de Stadspartij Den Helder kondigen een amendement aan bij agendapunt 9, voorstel 

tot het vaststellen van de nota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Den Helder 2011-2014 
en de uitvoeringsmatrix integraal Veiligheidsbeleid 2011; 

- diverse fracties kondigen een amendement aan bij agendapunt 16, voorstel tot het ongeldig verklaren 
van het burgerinitiatief inhoudende een alternatief bouwplan voor de Californiëstraat. 

 En de fractie van de VVD kondigt een amendement aan; 
- de heer A. Pruiksma dient namens de fractie van PvdA een motie in waarmee het college van 

burgemeester en wethouders wordt opgedragen ervoor te zorgen dat het huidige aantal 
parkeerplaatsen in de toekomst behouden blijft op de locatie tussen de Breewaterstraat - Molenstraat 
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en Wezenstraat. En daar extra parkeerplaatsen te (laten) realiseren voor de nieuw te bouwen 
projecten zoals aangegeven in het Uitwerkingsplan Stadshart. 

 
Mw. G. Kolhorn vraagt de voorzitter van de raad bij de opening van de vergadering de procedure van het 
burgerinitiatief Den Helder aan Zee nader toe te lichten. Na het geldig verklaren van het burgerinitiatief 
brengt het college een advies uit waarna inhoudelijk over het voorstel wordt gesproken. 
 
4. Brief aan minister Donner inzake rapport Deetman/Mans (AU11.02502, IR11.0060, IR11.0053). 
 
In de brief wordt de minister geïnformeerd over de thema’s economie/havenontwikkeling, stedelijke 
vernieuwing/wonen en regionale samenwerking. 
Onder toezegging van het verzoek van mw. S. Dekker om toelichting van Stelling Den Helder (pagina 2 
onder kopje ‘Stedelijke vernieuwing/wonen’) is het presidium akkoord met verzending van de brief met 
kenmerk: AU11.02502 namens de raad aan de minister. 
 
5. Raadsvoorstel wijkbezoek Julianadorp (IR11.0055). 
 
Betreft voorstel naar aanleiding van het wijkbezoek dat de gemeenteraad heeft afgelegd aan Julianadorp 
in september 2010. 
Het presidium stemt met inachtneming van een aantal opmerkingen in met het concept-raadsvoorstel 
wijkbezoek Julianadorp. Het voorstel zal ter advisering worden doorgeleid naar de raadscommissie.  
 
6. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2010 (IR11.0056 en IR11.0057). 
 
Het presidium stemt in met dit prettig leesbare document. Daarnaast is zij content met het feit dat  
€ 141.171,-- minder is uitgegeven en dat op de accountantskosten € 50.260,-- is bespaard. 
 
Ook wordt ingestemd met het bestemmen in 2011 van de restant budgetten uit 2010 aangaande de 
posten ‘Overige inhuur’ en ‘Rekenkamercommissie’. Het college van b&w zal worden verzocht voor de 
verwerking in de jaarrekening zorg te dragen.  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 31 januari 2011. 
 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 31 januari 2011 vast. 
 
8. Rondvraag.  
 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 4 april 2011.  


