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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 28 september 2009 
 
 
Aanwezig: 
De heer C.J. Vriesman (voorzitter) 
 
De heer P. Bakker 
De heer W.F. Bellinga (alleen agendapunt 3) 
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.D. de Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer F.C. Klut (alleen agendapunt 3) 
De heer P.J.N. Oudhuis (alleen agendapunt 3) 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten 
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer R.T.G. Prins  
De heer J. Wijker 
  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. De heren Bellinga, Klut en Oudhuis zijn aanwezig in verband met 
agendapunt 3. Agendapunt 3 wordt als eerste behandeld. 
 
2. Bijzonderheden voor oktober 2009. 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
Op donderdag 1 oktober a.s. komt gedeputeerde B. Heller naar Den Helder voor overleg met de raad. 
Afgesproken wordt dat de heren Klut en Bellinga primair als woordvoerder optreden. Het presidium 
wenst een uitleg van de heer Heller over het ervaren bestuurskrachtprobleem. Verder dient er onder 
andere gesproken te worden over de centrumfunctie van de gemeente Den Helder. Den Helder moet 
vasthouden aan de voorgelegde Kust - Wadden variant. 
 
4. (Vernieuwde) Indeling raadzaal. 
Het presidium geeft aan dat op dit moment alleen het college een andere plaats moet krijgen. De 
verplaatsing van de voorzitter en de griffier (naar een plaats onder het portret van koningin Beatrix) zal 
na de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. 
 
5. Evaluatie Helderberaad. 
Het presidium stemt in met de opzet voor de evaluatie van het vergadersysteem Helderberaad in het 
vierde kwartaal van 2009. 
 
6. Vaststelling besluitenlijst 31 augustus 2009. 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Rondvraag. 
De heer Vriesman wijst op de jaarlijkse raadsconferentie met betrekking tot de Strategische Visie. Deze 
zal plaatsvinden op 19 of 26 november. De heer Vriesman zal dit onderwerp nog bespreken in het 
college. 
 


