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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 20 juni 2011 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma 
M.P.W. Kruijer 
De heer L. Kuipers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker  
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen (agenda IR11.0150).  
 
De voorzitter opent de vergadering.  
Gezocht wordt naar een nieuwe datum voor ‘Over de kook’ na het cancellen op 7 juni jl. De nieuwe datum 
wordt waarschijnlijk 4 oktober 2011. 
 
2. Bijzonderheden voor juni/juli 2011. 
 
- 22 juni: hoorzitting i.v.m. Kadernota; 
- 28 juni: workshop Rkc over rapport Zeestad; 
- 29 juni: raadsbrede commissievergadering over Kadernota; 
- 4 juli: Gast van de raad; 
- 6 en 11 juli: behandeling Kadernota (aansluitend op 11 juli afsluiting parlementair jaar); 
- 18 juli t/m 2 september: reces raad. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 20 juni 2011. 
 
Geen opmerkingen over de raadsvergaderingen van 16 en 30 mei 2011. 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen: 
-  de fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP dienen een amendement in over agendapunt 9, het 

voorstel tot het vaststellen van de programmarekening 2010 van de gemeente Den Helder, 
waarmee aan het ontwerpbesluit het volgende beslispunt wordt toegevoegd: “Een 
bestemmingsreserve in te stellen: “onderhoud  gymzalen” en daar € 610.000 in te storten”. 

-  ook dienen zij een amendement in waarmee aan het ontwerpbesluit het volgende beslispunt wordt 
toegevoegd: “De onderbesteding van € 637.000 op de uitvoering van de WMO toe te voegen aan de 
reserves WMO”.  

-  de fractie van de PvdA kondigt over agendapunt 9 diverse moties aan waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 

 *   binnen 3 maanden een actueel, duidelijk en compleet overzicht van alle stille reserves op te 
stellen en dit overzicht op de daartoe gebruikelijke wijze onder geheimhouding ter inzage te 
leggen bij de griffier. 

 *  opgedragen het advies van de auditcommissie over de verbonden partijen op te volgen. 
 *  de nota’s, genoemd in het advies van de auditcommissie, te weten het beheerplan openbare 

ruimte, het beheerplan onderhoud gebouwen en de kadernota subsidieverlening, dit jaar (2011) 
nog aan de raad aan te bieden. 
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 *  exacte bedragen te geven over de bouwkosten en onderhoud stadhuis, alsmede over de andere 
diensten/taken die in de DBFMO-constructie worden opgenomen. 

- de fractie van het CDA kondigt aan een motie in te dienen bij agendapunt 10, het voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000 voor het vervolgtraject tot 
verzelfstandiging van de haven, waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen in september/oktober 2011 de raad over de voortgang van de verzelfstandiging van de 
haven schriftelijk en in commissieverband te rapporteren 

 
4. Memo behandeling Kadernota 2011 (detailplanning) (IR11.0151). 
 
Het presidium stelt de voorgestelde detailplanning vast en deze zal verspreid worden onder de raads-, 
commissie- en collegeleden en de fractieassistenten.  
 
5. Werkconferentie 8 en 9 september 2011. 
 
Het presidium mandateert de werkgroep, bestaande uit raadsleden Berckmoes, Biersteker, Dol, Nihot en 
Pastoor en wethouder Visser voor het uitwerken van het programma. De thema’s werkwijze van de raad, 
waaronder verbetering van het debat, integriteit en de verdere verbetering van de onderlinge 
samenwerking zullen aan bod komen. De werkgroep wordt bij de uitwerking van het programma 
ondersteund door de raadsgriffie. 
 
6. Notitie debatvoering (IR11.0153 en IR11.0152). 
 
Het presidium is akkoord met het aanbieden van de notitie ‘Meer debat in Den Helder’ aan de werkgroep 
en stelt de notitie als discussiepunt aan de orde tijdens de werkconferentie op 8 en 9 september 2011. 
 
7. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2010. 
 
Het presidium heeft geen vragen of op- of aanmerkingen. De bedragen zullen naar aanleiding van de 
eindverantwoordingen worden vastgesteld. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 16 mei 2011 (RC.0470). 
 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2011 vast. 
 
9. Rondvraag.  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 12 september 2011.  


