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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 2 april 2012 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker  
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
Mevrouw S. Dekker  
De heer R.T.G. Prins 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.   
 
 Met betrekking tot het Informeel overleg presidium – college op 12 april 2012 geeft de griffier aan  

alleen van de fractie van GroenLinks input te hebben ontvangen. Het presidium is van oordeel dat de 
onderwerpen tijdens het overleg vanzelf zullen komen. 
 

 Over deelname aan Jaarcongres VNG 5 en 6 juni 2012 heeft het presidium de norm bepaald voor de 
huidige raadsperiode. De raadsleden betalen zelf de kosten van het congres vanuit hun 
raadsvergoeding, als ze eraan deel willen nemen. Ook is afgesproken dat de raadsgriffier deelneemt 
aan het genoemde Jaarcongres als representant namens de raad en om te netwerken. 

 
 De griffier geeft een terugkoppeling van de status over de regionalisering (brief  

rekenkamercommissie kenmerk: AU12.02332) van de rekenkamerfunctie. 
Vanuit de griffierskring is op 26 september een regionale conferentie over rekenkamers gepland. Hier 
zal de regionalisering in breder perspectief worden getrokken met als doel te peilen of alle 
gemeenteraden uit de kop de meerwaarde van een regionale samenwerking zien op  
onderzoeksfunctie. 

 Een uitnodiging, programma en een startnotitie hiervoor zullen in het presidium aan de orde komen. 
 
 
2. Bijzonderheden voor maart/april. 
 
1. Presentatie rekenkamercommissie rapport Zeestad: 16 april, 19.00 uur, raadszaal. 
2. Gast van de raad: 23 april 2012. 
3. Presentatie motorcross: 25 april 2012, 20.00 uur (inloop 19.30 uur) gemeentehuis Hollands Kroon. 
4. Lezing M. Schoenmaker: 26 april 2012, aanmelden vóór 12 april. 
5. Werkbezoek haven Rotterdam: zaterdag 28 april 2012. 
6. Meireces: 30 april t/m 4 mei 2012. 
7. Technische toelichting Kadernota: 7 mei, 18.00 uur. 
 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 2 april 2012. 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergadering van 19 maart 2012. 
De vergadering van 2 april 2012 wordt kort doorgesproken: 
- De fractie van de VVD dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 8, het voorstel tot het 
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vaststellen van de Verordening op de kamerverhuurpanden 2012 en het wijzigen van de 
Huisvestingsverordening. Ook de fractie van de Vrije Socialisten dienen een amendement in. 

- De fractie van de PvdA is voornemens een motie in te dienen met betrekking tot agendapunt 9,  
Voorstel tot het vaststellen van de Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden 'Stadshart 
Den Helder 2012-2013' 

- De fracties van Groen Links en de Vrije Socialisten dienen een ordevoorstel in om agendapunt 10, het 
voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke participatie 2012, van de agenda af 
te voeren.  

- De fractie van de VVD dient een amendement in met betrekking tot agendapunt 11, voorstel met 
betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies.  

 Ook de fracties van de VVD, PvdA en D66 én de fractie van Vrije Socialisten zijn voornemens een 
amendement in te dienen. 

 
 
4.  Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2011. 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoordingen vast.  
Aan de eindverantwoording fractievergoeding 2011 van de fractie van de SP wordt gewerkt. 
 
De eindverantwoordingen van de fractie van D66 en CU zullen voor het volgende presidium aan de orde 
komen en zullen ter inzage worden gelegd. 
 
 
5. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2011 (IR12.0128). 
Een aantal tekstuele aanmerkingen vanuit het presidium zullen worden verwerkt tot een definitieve 
versie. 
 
 
6.  Twitter (IR12.0129). 
Het presidium stemt in met de inzet van Twitter als aanvulling op de huidige 
raadscommunicatiemiddelen.  
 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 5 maart 2012 (RC.0483). 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 5 maart 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
 
8.  Rondvraag.  
- de heer Rijnten vraagt naar de status omtrent de invulling van de functie van wijkmanager. De raad 

heeft hiertoe immers een motie aangenomen. De burgemeester zegt toe dat de raad spoedig wordt 
geïnformeerd. 

 
- naar aanleiding van een vraag van mevrouw Biersteker geeft de griffier aan dat het besprokene in de 

Werkgeverscommissie overeenkomstig de verordening worden teruggekoppeld (jaarlijks verslag aan 
de raad). 

 
- mevrouw Biersteker wijst op een app van de VNG (de BeterBuiten App) zodat inwoners eenvoudig, 

via hun mobiel, meldingen doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld zwerfafval op straat, zodat de 
gemeente direct met de melding aan de slag kan. 

 
- naar aanleiding van een vraag van de heer Bakker merkt de voorzitter op dat het presidium heeft in 

de vorige vergadering ingestemd heeft met het openbaar maken van de stukken pas na behandeling 
in het presidium. Vandaar dat de stukken behorend bij de agenda op de raadssite daags na de 
vergadering pas worden toegevoegd. 

 
 
Ter kennisname en informatie: 
-  de memo over D-Bate (IR12.0130) wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
- eerstvolgende vergadering: 14 mei 2012. 
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