
Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 7 november 2011 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer P. Koopman (ter vervanging van de heer P. Bakker) 
De heer L. Kuipers 
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 
 
Afwezig:  
De heer P. Bakker  
Mevrouw S. Dekker 
De heer D.R. Pastoor 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. 
 

• Aanbieding stukken van ‘derden’ voorafgaand aan raadsvergaderingen: 
De raadsvergadering is hiervoor niet het bestemde orgaan. Het presidium stemt in met het 
voorstel dit niet meer toe te staan. Ook gezien vanuit het tijdsaspect. 
De commissievergadering biedt wel die flexibiliteit.   
Het aanbieden van een petitie in of voorafgaand aan de raadsvergadering blijft uiteraard wel 
mogelijk. 

• Het voorstel voor aanschaffen i-Pads komt de eerstvolgende vergadering aan de orde. De 
afdeling ICT is nog niet in de gelegenheid geweest om het concept te beoordelen. 

• De fractiekamer van de SP is vrijgevallen. Het presidium is akkoord met het voorstel dat de Vrije 
Socialisten de kamer in gebruik zal nemen. 

 
 

2.  Bijzonderheden voor november/december. 
• In de laatste week voor het kerstreces zal een Eindejaarsbijeenkomst worden gepland. De 

bijeenkomst is bedoeld om het contact tussen de raadsleden en ondersteunende ambtenaren te 
bevorderen. 

• Volgende presidium is op dinsdag 6 december 2011; 
• De laatste raadsvergadering is op 19 december (reces t/m 6 januari 2012), start 

commissievergaderingen op 9 januari 2012; 
• Op 21 november is weer een Gast van de Raad gepland. 

 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 7 november 2011. 
De raadsvergaderingen 10 en 31 oktober 2011 worden (kort) geëvalueerd.  
De voorzitter van de raad heeft het als zeer onplezierig ervaren dat mw. R. Post na haar installatie direct 
van fractie wisselde tijdens de afgelopen raadsvergadering, zonder dat hij en de fractievoorzitters 
hiervan op de hoogte waren gebracht. Het presidium is het hiermee eens.  
 
Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober jl. is een nieuw intern lid voor de rekenkamercommissie niet 
benoemd vanwege het ontbreken van kandidaten. De Stadspartij komt hier op terug. 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
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bijzonderheden samen met de voorzitter kort doorgenomen: 
Agendapunt 6: Motie van de fractie van D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Vrije Socialisten 
met betrekking tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.500,-- uit het vrijgevallen deel 
van het raadsbudget voor de verplaatsing van de hertenweide. 
In de raadsvergadering van 31 oktober 2011 staakten de stemmen over deze motie. De motie wordt 
daarom hedenavond opnieuw in stemming gebracht.  
 
4.  Memo van het college van B&W over Jutter van het jaar (IR11.0291). 
Het presidium stemt niet in met het voorstel om de titel Jutter van het Jaar ruimer te trekken. De 
verkiezing blijft als zodanig gehandhaafd. 
 
5.  Aanvulling protocol afhandeling ingekomen stukken aan de raad (IR11.0292). 
Het presidium stemt in met de gemoderniseerde werkwijze zoals beschreven in de memo. 
 
6.  Voorstel tot het benoemen van een nieuw lid voor de selectiecommissie accountancydiensten 

(RVO11.0223 en RB11.0183). 
Het presidium stemt in met het direct doorgeleiden van het bijgevoegde raadsvoorstel en besluit naar de 
raad.  
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 10 oktober 2011 (RC.0475). 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 10 oktober vast. 
 
8. Rondvraag.  
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
 

- Eerstvolgende vergadering: 6 december 2011.  
 


