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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 17 december 2012 
 
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 
Mevrouw A.A.J. Jellema  
De heer P. Koopman (ter vervanging van de heer P. Bakker) 
De heer L. Kuipers 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
- 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
Hij stelt de heer F. Reniers voor aan het presidium. De heer Reniers werkt bij het ministerie van 
Veiligheid en Justitie en loopt een dag mee in Den Helder. 
 
2.  Bijzonderheden voor december/januari. 
 
 1. Nieuwjaarsreceptie: 7 januari, 16.00 – 18.00 uur (Plaza); 
 2. Reces t/m 4 januari 2013, start commissievergaderingen: 7 januari. De commissie BenM vervalt 

wegens ontbreken agendapunten; 
 3. Nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur: 7 januari, 16.00 – 18.00 uur, Plaza gemeentehuis. 
 
Tussen de nieuwjaarsreceptie en de commissievergaderingen op 7 januari 2013 staat een 
stamppotbuffet klaar voor raadsleden, commissieleden en collegeleden die bij de griffie hebben 
aangeven hiervan gebruik te willen maken. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 
 17 december 2012. 
De raadsvergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen: 
-  met betrekking tot agendapunt 8 voorstel tot het benoemen van mevrouw C. van Driesten als 

commissielid voor de Vrije Socialisten dient de fractie van Behoorlijk Bestuur een motie in ter 
verruiming van de Verordening op de raadscommissies voor wat de toelating van commissieleden 
betreft. 

 
- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie dienen een amendement in bij agendapunt 10 

voorstel tot het vaststellen van de Afstemmingverordening WWB 2013, inhoudende artikel 2, lid 2, 
luidende “de verlaging wordt afgestemd (…)in deze verordening genormeerde verlagingen” te laten 
vervallen. 

 
- met betrekking tot agendapunt 12 voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Bomen 2013-2016 

dient de fractie van GroenLinks een amendement in waarbij het aantal te verwijderen bomen per 
jaarschijf wordt gewijzigd van 275 naar 100 en het aantal te herplanten bomen per jaarschijf wordt 
gewijzigd van 150 naar 300. 

 
- met betrekking tot agendapunt 13 voorstel met betrekking tot de ontwikkeling Julianadorp Oost, 

Nieuw Den Helder en het Stadshart worden diverse amendementen ingediend. Waaronder door: 
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- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende de inbreng van een 
wens/bedenking om de voorgestelde samenhang tussen uittreden Julianadorp Oost, Nieuw 
Den Helder en Stadshart te wijzigen in zelfstandige, aparte besluiten. 

 
- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende het doen vervallen van beslispunt 

2, het onttrekken van een bedrag uit de Algemene Reserve ten behoeve van overname van 
panden in Nieuw Den Helder. 

 
- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende een beperking periode 

geheimhouding van genoemde documenten. 
 

- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende de toevoeging aan het besluit: “de 
afspraken met betrekking tot de ontwikkeling van het Stadshart maken geen deel uit van de 
besluitvorming en worden niet op genomen in de koop- en realisatieovereenkomst tussen 
gemeente Den Helder en Woningstichting DH”. 

 
- de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie, inhoudende toevoeging aan het besluit: “de 

overdracht van de voormalige school aan de Hector Treubstraat en de locatie ’t Huys 
Tijdtverdrijf maken geen deel uit van de koop- realisatieovereenkomst tussen gemeente DH en 
woningstichting DH”. 

 
- en de fractie van de Stadspartij Den Helder met betrekking tot de locaties Hector Treubstraat en 

’t Huys Tijdverdrijf. 
 
Daarnaast diverse moties vreemd aan de orde van de dag: 
- agendapunt 16 van de fractie van de PvdA met betrekking tot het groot onderhoud aan de 

windsingels in de directe omgeving van het zwembad.  
 Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht de procedure ten 

aanzien van het groot onderhoud aan de windsingels in de directe omgeving van het zwembad op 
te schorten en de plannen eerst aan de commissie S&B voor te leggen. 

 
- agendapunt 17 van de fractie van de PvdA en anderen met betrekking tot 3FM Serious Request 

‘Let’s hear it for the babies’.  
De fractie van de PvdA en anderen roepen met de motie alle raadsleden op een donatie te doen ten 
behoeve van de actie van 3FM Serious Request ‘Let’s hear it for the babies’. 

 
- agendapunt 18 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de stresstest financiële situatie. 

Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders opgedragen binnen drie maanden 
een plan op te stellen waarin de verbetering van de onderdelen die zijn genoemd in de stresstest 
aan de orde komen. 

 
- agendapunt 19 van de fractie van Behoorlijk Bestuur over de onderzoekscommissie naar 

Willemsoord. 
Met de motie wordt een eerdere motie van 7 november 2012 aangepast. De commissie die 
onderzoek gaat doen naar de exploitatie van Willemsoord wordt niet meer gebaseerd op artikel 
155a, maar artikel 82 van de Gemeentewet. 

 
4. Uitvoering motie 6.1 van 7 november 2012, betreffende het instellen van een onderzoek in 
het kader van artikel 155a Gemeentewet Onderzoek Willemsoord. (IR12.0370) 
 
In de vergadering van 3 december 2012 is aangegeven dat het presidium zich nader bezint op het besluit 
van 7 november 2012 en is de griffier gevraagd een vergelijking te maken tussen een commissie ex 
artikel 155a Gemeentewet en een tijdelijke commissie ex artikel 82 Gemeentewet.  
 
De heer Prins stelt voor het verzoek in ieder geval in te dienen uit tijdsoverweging. 
Na beraad wordt dit punt aan de raadsvergadering van hedenavond toegevoegd. 
 
De griffier krijgt de opdracht een concept-Verordening commissie onderzoek naar de exploitatie van 
Willemsoord 2013 voor te bereiden (hierin meegenomen de ingediende motie van Behoorlijk Bestuur van 
17 december 2012 kenmerk: M13.00002, raadsvergadering 17 december 2012).  
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5. Werkbezoek in combinatie met werkconferentie gemeenteraad. (IR12.0376)  
 
Het presidium is akkoord met het houden van een werkconferentie op 7 en 8 februari zoals voorgesteld 
in de memo. 
Op verzoek van de heer Koopman wordt de aanmeldingsdatum opgerekt naar 13 januari 2013. 
 
6.   Evaluatie nieuwe werkwijze raad en commissies. (IR12.0364 en RB12.0081) 
 
De evaluatie heeft slechts 22% respons opgeleverd.  
Het presidium stemt in met voortzetting van de nieuwe werkwijze van de raad en commissies. De 
voorzitter geeft aan dat tussentijds eventueel kan worden bijgeschaafd. 
Na het zomerreces van 2013 zal een nieuwe evaluatie worden gehouden. Aan de hand daarvan kan 
worden bezien in hoeverre de reglementen van orde dienen te worden aangepast.  
Bevindingen uit de werkconferentie van februari 2013 worden betrokken bij de evaluatie in 2013.  
De griffie informeert de overige raads- en commissieleden over bovenstaande. 
 
7.   Memo deregulering. (IR12.0375) 
 
Het presidium stemt in met het handhaven van de regelingen op de huidige wijze. 
 
8.  Vaststelling besluitenlijsten Presidium 15 oktober en 2 november 2012. (RC.0492) 
 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2012 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
9.  Rondvraag.  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- eerstvolgende vergadering: 28 januari 2013.  
 
 
 


