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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 12 september 2011 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer L. Kuipers 
De heer M.L.C. Nihot 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen (agenda RC.0473).  
 
De voorzitter opent de vergadering.  
Gezocht wordt naar een nieuwe datum voor de werkconferentie. Het presidium spreekt de voorkeur uit 
voor een datum in november (17 en 18 november 2011). 
 
Behandelwijze begroting (zoals eerder dit jaar vastgesteld): 
 
1. Vrijdag 23 september 2011 (uiterlijk): begroting beschikbaar.  
2. Maandag 26 september 2011: technische toelichting (voorafgaand aan de raadsvergaderingen). 
3. Maandag 3 oktober 2011 (uiterlijk): indienen schriftelijke vragen. 
4. Woensdag 12 oktober 2011 (uiterlijk): beantwoording schriftelijke vragen. 
5. Woensdag 26 oktober 2011, aanvang 19.30 uur: technische behandeling in een raadsbrede commissievergadering. 
6. Maandag 7 november 2011, aanvang 19.30 uur: raadsbehandeling. 
NB: bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 (vorig jaar juni) heeft de raad besloten dat het college van b&w één 
tussenrapportage dient uit te brengen over het lopende kalenderjaar. De tussenrapportage wordt gelijktijdig met de 
concept-begroting 2012 aan de raad aangeboden. 
 
 
 
2. Bijzonderheden voor september/oktober. 
1. 26 september: Gast van de raad 
2. 4 oktober: Over de kook. 
3. 7 oktober: bestuurlijke uitwisseling met gemeente Texel. 
4. 17 – 21 oktober: herfstreces. 
5. 5 december (sinterklaasavond): het presidium gaat akkoord met het verplaatsen van de 

raadsvergadering naar 6 december. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 12 september 
2011. 
Naar aanleiding van de extra raadsvergadering van 7 september herhaald de voorzitter zijn dringend 
verzoek om tijdens vergaderingen onwelvoeglijk taalgebruik achterwege te laten. Daarbij geeft hij voorts 
aan dat de orde handhaving ook een taak is van zelfcorrigiërend vermogen van de raad. 
 
De raadsvergaderingen van 4 en 11 juli (Kadernota) zijn procestechnisch goed verlopen.  
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen: 
Ingediende vragen voor het vragenkwartier: 
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- Vraag van de fractie van Stadspartij Den Helder over Paranti. 
- Vraag van de fractie van de Stadspartij Den Helder over de havendirecteur. 
De fractievoorzitter van de Stadspartij neemt de vraag mee terug naar zijn fractie om nader te 
overleggen. 
 
De fractie van de VVD kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inhoudende restitutie  
ID-kaart. De motie wordt als laatste punt geagendeerd.  
 
4. Deelprogramma van eisen werkgroep huisvesting raad en griffie (IR11.0216). 
De werkgroep uit de raad geeft als tussenstap een informatieve stand van zaken. Het presidium stemt in 
het deelprogramma van eisen door te geleiden naar de stuurgroep zodat dit deelprogramma van eisen 
kan worden opgenomen in het ambitiedocument.  
 
Het presidium dankt de werkgroep voor haar inzet en betrokkenheid. 
 
5. Startnotitie (IR11.0214/IR11.0183). 
De griffier geeft aan dat deze notitie tegemoet komt aan een behoefte binnen de ambtelijke organisatie 
en de raad meer handvatten geeft. Hij benadrukt dat een startnotitie vooral verkennend en procedureel 
van aard is en de werkwijze tussen de raad en het college verheldert. 
 
Het presidium stemt in met de startnotitie en draagt het college van b&w op overeenkomstig een format 
startnotitie te ontwikkelen voor de ambtelijke organisatie. Het werken met de startnotitie zal zodanig 
geïmplementeerd worden in de ambtelijke organisatie, dat per 1 januari 2012 met het op deze notitie 
gebaseerde format kan worden gewerkt. Het college van b&w geeft aan welke onderwerpen zij geschikt 
acht voor het toepassen van de startnotitie. Eventuele aanpassingen worden aan de agendacommissie 
aangeboden bij het bespreken van de bestuurlijke termijn planning.  
 
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 20 juni 2011 (RC.0472). 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 20 juni 2011 vast. 
 
7. Rondvraag. 
De heer Prins vraagt of het proces voor het opvolging van raadslid Y. Berckmoes in de commissie 
Instelling Accountantsdiensten (aangekondigd vertrek per 21 november 2011) kan worden opgestart. 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 10 oktober 2011.  


