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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 10 oktober 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 D.R. Pastoor 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F. Blok, raadsgriffie 
De heer R.J. van Vliet, teamleider ICT 
 
Afwezig: 
De heer R.T.G. Prins 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Het presidium stemt in met de nieuwe data voor de werkconferentie; 19 en 20 januari 2012 en neemt 
kennis van het LPB congres.  

 
1a.  Presentatie gebruik tablets en werkplekomgeving voor raadsleden 
De heer Dagelet (Adviseur raadsinformatie GemeenteOplossingen) geeft een presentatie over het 
gebruik van tablets. De griffie zal naar aanleiding van de presentatie een voorstel uitwerken.       

 
2. Bijzonderheden voor oktober/november. 
1. 17 - 21 oktober: herfstreces. 
2. 26 oktober / 7 november: raadsbrede commissievergadering resp. raad begroting 2012-2015. 
3. 31 oktober: gast van de raad. 
 
Het presidium neemt kennis van bovengenoemde bijzonderheden. 
 
3. Verdeling fractiekamers  
In verband met de recente uitbreidingen heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder om een andere 
fractiekamer verzocht. Het presidium stemt in met de nieuwe indeling van de fractiekamers. 
   
4.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 10 oktober 

2011. 
De raadsvergaderingen van 12 en 26 september 2011 worden geëvalueerd. Het presidium heeft 
hierover geen opmerkingen.  
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort doorgenomen: 
Ingediende vragen voor het vragenkwartier: 
- Vraag van de fractie van Trots over bestemming “seksindustrie ”op het pand Weststraat 60. 
Verder de volgende bijzonderheden: 
- De beantwoording van de vragen die in de commissie zijn gesteld over het voorstel met betrekking tot 
het zelfstandig aangaan van overeenkomsten door de rekenkamercommissie liggen op de tafels. 
- De heer Bakker verzoekt namens de heer Renders om spreektijd om op een ludieke wijze terug te 
kijken op de bestuurlijke uitwisseling met de gemeente Texel. Het presidium stemt hiermee in. 
- De heer Reiff zal een toelichting geven over het verloop van de coalitiebesprekingen.    
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5.  Raadsvoorstel tot het instellen van een werkgeverscommissie en het vaststellen van een 

delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling griffie. 
Het presidium stemt in met de doorgeleiding van het raadsvoorstel namens het presidium naar 
commissie en raad. 
 
6. Vergaderschema 2012. 
Het presidium stemt in met het vergaderschema voor 2012 (versie september 2011).  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 12 september 2011. 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 12 september 2011 vast. 
 
8. Rondvraag.  
De heer Pastoor geeft aan dat de procedure met betrekking tot de opvolging van de heer Kruijer nog 
loopt. 
 
De heer Schuiling geeft naar aanleiding van een vraag van de heer Rijnten een korte toelichting over de 
stand van zaken met betrekking tot het civiel medegebruik van de haven.  
 
 

- Eerstvolgende vergadering: 7 november 2011.  
 


