
Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 6 december 2011 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer M. Bakker (ter vervanging van de heer W. Burggraaff)  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer M.L.C. Nihot (ter vervanging van de heer P. Bakker) 
De heer L. Kuipers  
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 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
De heer P. Bakker  
De heer W. Burggraaff 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. Hij kondigt aan dat na de openbare vergadering van het presidium 
nog een korte besloten vergadering van het presidium plaatsvindt.  
 
De heer Hoogervorst deelt mee dat hij nog niet van iedere fractievoorzitter een opgave heeft ontvangen 
naar aanleiding van de inventarisatie van behoefte aan cursussen/trainingen voor de raad in 2012.  
De fractievoorzitters krijgen nog deze week (t/m 9 december) de gelegenheid een opgave te doen. 
   
Het oriënterend onderzoek naar het integreren van de rekenkamercommissies Den Helder, Texel en 
Hollands Kroon is betrokken bij de behandeling van agendapunt 4, de invulling vacature lid 
rekenkamercommissie. 
 
2.  Bijzonderheden voor december/januari. 
1.  19 december: laatste raadsvergadering (reces t/m 6 januari 2012), 
2.  20 december: werkbezoek Marinebedrijf en eindejaarsbijeenkomst (vanaf 14.00 uur); 
3.  2 januari 2012: nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur (vanaf 19.00 uur, Kampanje); 
4.  9 januari 2012: start commissievergaderingen. 
 
Het presidium wordt erop gewezen dat raadsleden en commissieleden (alleen voor het avondgedeelte) 
zich - voor zover dit nog niet is gebeurd - dienen op te geven voor de eindejaarsbijeenkomst van 20 
december 2011.  
Het presidium neemt verder kennis van de genoemde data. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 6 december 2011 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergaderingen 7 en 21 november 2011. 
De vergadering van 6 december 2011 wordt kort doorgesproken. 
 
4.  Invulling vacature lid rekenkamercommissie 
Wellicht zal de fractie van de Stadspartij Den Helder mevrouw Pater voordragen om de vacature in te 
vullen. Ook de heer Klut van D66 is genoemd als kandidaat. 
De heer Huisman krijgt de opdracht van het presidium met de gemeenten Texel en Hollands Kroon een 
oriënterend onderzoek uit te voeren naar het integreren van de rekenkamercommissies Den Helder, 
Texel en Hollands Kroon (zie agendapunt 1). Het proces wordt vanuit de raad begeleid door mevrouw 
Biersteker en de heren Reiff en Rijnten. 
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5.  Voorstel gebruik tablets en werkplekomgeving voor raadsleden 
Het presidium komt niet tot een besluit over het gebruik van tablets. De fractie van Trots is tegen de 
aanschaf en de fracties van het CDA en de VVD zien een eventuele aanschaf liefst uitgesteld tot de 
volgende raadsperiode. De fractie van Behoorlijk Bestuur wijst op een aantal technische beperkingen 
van het systeem. De fracties van de PvdA en GroenLinks geven aan dat óf iedereen een tablet moet 
hebben óf niemand. Tenslotte vinden veel fracties de kosten (voor de gemeenschap) te hoog en wordt 
geopperd dat de raadsleden zelf dienen te betalen voor, of bijdragen in de aanschaf, al dan niet in 
combinatie met een betalingsregeling. Op basis van deze bevindingen krijgt het presidium in een 
volgende vergadering een nieuw voorstel voorgelegd. 
 
6.  Data planning en controlcyclus 2012 
De heer Huisman geeft desgevraagd een toelichting op de data, met name op de twee 
commissievergaderingen achter elkaar in juni. In de (raadsbrede) commissie van 11 juni komt de 
jaarrekening aan de orde en op 18 juni is de reguliere cyclus. Tenslotte deelt hij mee dat het proces rond 
de nieuwbouw van het stadhuis nog nader wordt ingepast.  
Het presidium stemt in met de bovengenoemde detailplanning, de daarbij voorgestelde behandelwijzen 
en als gevolg daarvan met het gewijzigde vergaderschema 2012 (versie december 2012). 
 
7.  Memo portrettengalerij 
Het presidium constateert reeds ingestemd te hebben met de portrettengalerij bij de vaststelling van het 
jaarplan 2011 van de raadsgriffie. Het betreft thans de uitvoering van het eerdere besluit. 
 
8.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 7 november 2011. 
Het presidium stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 
9. Rondvraag. 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 30 januari 2012. 
 
 
 
 


