Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 1 september 2014 (BSL14.)
Aanwezig:
De heer K.F. Schuiling (voorzitter)
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
De heer B.O.B. Haitsma
De heer E.M. Krijns
De heer L. Kuipers
Mevrouw F.F. van der Paard
Mevrouw R. Post
De heer P.R. Reenders
De heer M. Vermooten
De heer M.C. Wouters
Afwezig:
Mevrouw K. van Driesten
De heer M. Huisman, griffier
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerker

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
De volgende zaken komen aan der orde:
- Mediatraining 2 september van 13.00 tot 17.00 uur of avondsessie 18.00 – 22.00 uur in kamer
008/010;
- Introductiebijeenkomst politieke integriteit voor commissieleden: 10 september van 20.00 tot
22.30 uur in de Plaza. Raadsleden die de vorige keer niet konden deelnemen mogen aansluiten;
- Wijkbezoek Nieuw Den Helder: 11 september van 14.00 – 22.00 uur;
- Overleg rekenkamercommissie – fractievoorzitters: 29 september om 17.00 uur;
- Aanmelden bestuurlijke ontmoeting bestuurders Kop van Noord-Holland op 10 oktober a.s. vóór
10 september.
De griffier vraagt de raadsleden die hun nevenfuncties nog niet hebben doorgegeven dit alsnog te doen.
Ook bij wijziging of vervallen van nevenfuncties aan een ieder het verzoek dit voortaan via een
e-mailbericht door te geven aan griffie@denhelder.nl.
2. Bijzonderheden voor september
De raadsvergadering van 15 september vervalt. In plaats daarvan wordt tijdens een informatieve avond
de financiële stresstest door Ernst & Young Accountants gepresenteerd. Daarna wordt er namens het
college een technische toelichting op de programmabegroting 2015 gegeven.
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 1 september 2014
Over de vergaderingen van 30 juni 2014 zijn geen opmerkingen gemaakt. Met betrekking tot de
raadsvergadering van 1 september wordt opgemerkt dat mevrouw Van Driesten en mevrouw Pater
afwezig zijn.
Met betrekking tot agendapunt 12, het voorstel tot het benoemen van de leden voor de
evaluatiecommissie, geeft het presidium aan de evaluatiecommissie, na benoeming, de actualisering
van de verordening als eerste opdracht mee te geven. Een en ander in overleg met en ondersteuning
van de griffie.
De heer Haitsma vraagt in verband met agendapunt 16, voorstel tot het vaststellen van het
Treasurystatuut 2014, aandacht voor de nieuwe wetgeving en is voornemens een stemverklaring af te
leggen.
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De raad wordt door het college van burgemeester & wethouders voorgesteld agendapunt 21, voorstel in
te stemmen met het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen
Den Helder, van de agenda af te voeren.
De griffier vraagt aandacht voor de wijze waarop een hamerpunt mee teruggenomen wordt naar de
fractie. Stelregel hierbij is dat daarbij een duidelijke reden kenbaar gemaakt moeten worden. Hij vraagt
een ieder dit standpunt ook in de fractie mede te delen
4. Evaluatie coalitie- en formatieproces (IR13.0322)
Het presidium evalueert het proces van coalitievorming/formatie.
De handreiking is een duidelijk verhaal, maar ook de politieke verhoudingen spelen daarnaast een rol.
Het is een ingewikkeld proces geweest. De bewaking van het proces door de griffie is als zeer prettig
ervaren.
Mevrouw Dol merkt op dat het tijdstip van de presentatie van het coalitieakkoord beter gepland had
kunnen worden, zodat meer raadsleden die bij had kunnen wonen.
5. Vaststelling eindverantwoording fractievergoedingen 2013
Het presidium heeft geen vragen dan wel op/of aanmerkingen en stelt de bedragen van de
eindverantwoording van de fractie van Helder Onafhankelijk! vast.
De heer Reenders geeft aan dat ook zijn fractie van de Stadspartij werkt aan de eindverantwoording.
Van de overige fracties zijn de bedragen inmiddels vastgesteld.
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 16 juni 2014 (BSL14.0039)
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2014 ongewijzigd vast.
7. Rondvraag
- De voorzitter deelt het programma mee van het werkbezoek van het koninklijk paar op 12 september
2014 aan Den Helder. Het bezoek heeft een besloten karakter.
-

De griffier vraagt alle raadsleden nogmaals te reageren op de toegezonden mail over gebruik van de
besloten deel van de GO app in verband met het kostenaspect. Wanneer hiervan geen gebruik
wordt gemaakt zegt de griffie de licentie hiervan op.

-

Raadsleden worden verzocht problemen met de webmail kenbaar te maken bij de griffie.

Eerstvolgende vergadering presidium: 29 september 2014.
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