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Besluitenlijst van de vergadering van de lijsttrekkers van 8 maart 2010 
 
 
Aanwezig: 
De heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer D.S. Emmelkamp 
Mevrouw R. Post  
De heer M.C. Wouters (vervanger van de heer R.T.G. Prins) 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerkster  
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
Mevrouw Bakker attendeert op de instructiebijeenkomst van 17 maart om 19.00 uur. Daar ontvangen de 
nieuwe raadsleden een token om op het netwerk van de gemeente in te kunnen loggen. De bedoeling is 
dat men het nieuwe in bruikleengestelde notebook meeneemt. 
Deelname uiterlijk 15 maart aangeven via mail aan griffie@denhelder.nl. 
 
2. Plaatsbepaling raadsleden in de raadzaal. 
 
Naar aanleiding van de voorgestelde indeling wordt besloten de fractie van de Stadspartij de zitplaatsen 
met de fractie van de SP te ruilen.  
De voorzitter geeft aan dat de wethouders in het vervolg weer achter de voorzitter en griffier zitten. 
Nadere invulling van de plaatsen van de fractieleden kan tot donderdag a.s. worden doorgegeven bij de 
griffie. Een en ander ook met het oog op de automatiseringssystemen in de raadzaal. 
 
3.  Verdeling fractiekamers. 
 
Aan de hand van de verkiezingsuitslag geven de fracties van groot naar klein de keuze van de 
fractiekamers op de plattegrond aan. 
 
Mevrouw Biersteker vraagt om betere toegankelijkheid van de kamers 022, 024 en 026 en verzoekt de 
fractiekamers tot 23.00 uur van het alarm te houden. De griffier draagt hiervoor zorg. 
 
De heer Bakker vraagt of de tussenschotten tijdens de commissievergaderingen gesloten kunnen 
worden in verband met geluidsoverlast in de overige kamers. 
 
4. Voorbespreken raadsvergadering donderdag 11 maart 2010, afscheid oude raad (16.00 uur). 
 
De procedure en agenda wordt besproken: 
- agendapunt 5 stemming voorstel de Wmo-bestemmingsreserve aan te wenden ter dekking van de 
taakstelling op maatschappelijke instellingen voor de jaargangen 2011-2012: als de stemmen wederom 
staken is het voorstel verworpen. 
 
- agendapunt 9 afsluiting van de raadsperiode 2006-2010 en afscheid van de vertrekkende raadsleden:  
de burgemeester verzorgt een korte toespraak. 
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De heer Bakker vraagt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van Progressief DH 
ook in de vergadering mee te nemen. 
 
De griffier wijst op de fotograaf die vanaf 18.30 uur portretfoto’s en een groepsfoto komt maken. 
 
Op verzoek van mevrouw Bruin verzoekt de griffie de Lokale Omroep Stichting zorg te dragen voor 
uitzending van de afscheids- en installatieraad. 
 
5.  Voorbespreken raadsvergadering donderdag 11 maart 2010, installatie nieuwe  

raad (19.30 uur). 
 
De procedure en agenda wordt besproken: 
- agendapunt 5 Beëdiging en installatie van benoemde raadsleden: de burgemeester neemt, op afroep 
van de namen, de belofte of eed af. 
 
- agendapunt 6 Voorstel tot het benoemen van een eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter van 
de raad: de lijsttrekkers dragen als eerste plaatsvervangende voorzitter mevrouw Biersteker en als 
tweede de heer Reiff voor. 
 
- agendapunt 7 Beschouwingen van de fracties naar aanleiding van de verkiezingsuitslag: alle fracties 
geven kort en bondig een analyse over hoe zij de verkiezingsperiode hebben ervaren en hoe in hun ogen 
de nieuwe coalitie eruit zou moeten zien.  
 
Afgesproken wordt dat de raadsleden in de nieuwe raadsperiode de eerste termijn vanaf het katheder 
zullen spreken. Bij een tweede termijn kan, bij een korte reaktie, vanaf de tafel worden gereageerd. Na 
verloop van tijd zal deze spreekwijze worden geëvalueerd. 
 
6. Proefraadsvergadering maandag 22 maart 2010 (18.00 uur i.p.v. 17.00 uur). 
 
De lijsttrekkers stemmen in met de procedure en de agenda van deze vergadering.  
Besloten wordt de aanvangstijd aan te passen naar 18.00 uur zodat de fractie van de SP er ook bij 
aanwezig kan zijn. 
 
7. Voorbereidende raadsvergadering maandag 29 maart 2010. 
 
De stukken voor de vergadering volgen. 
 
8. Invulling commissies. 
 
De lijsttrekkers wordt gevraagd na te denken over personen die zij in de raadsvergadering van 12 april 
willen voordragen voor de invulling van de agendacommissie, auditcommissie, evaluatiecommissie 
burgemeester en benoeming van de interne leden van de rekenkamercommisie. 
 
9. Rondvraag.  
 
- Gevraagd wordt om het schenken van koffie en thee na afloop van de commissievergaderingen. 
 
- Mevrouw Biersteker heeft een paar opmerkingen naar aanleiding van de factsheets. 
 
- Mevrouw Biersteker uit haar ongenoegen over de wijze van het vertrek van mw. N. Bikkel,  

vervangend communicatieadviseur voor de raad. Inmiddels is een tijdelijke oplossing gevonden. 
 
- Mevrouw Biersteker en de heer Rijnten stellen voor, in het kader van de objectiviteit, geen raadsleden  
 meer op stembureaus in te zetten. Hiertoe zal een besluit voor moeten worden genomen. 
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- De burgemeester betreurt het dat een aantal mensen van het stembureau na het tellen van de  

stemmen op 3 maart geen drankje meer hebben kunnen nuttigen. Zij krijgen een excuusbrief van het 
college met daarin een uitnodiging om nog nader met elkaar ervaringen uit te kunnen wisselen. 

 
- De heer Rijnten merkt op dat invulling van de agendacommissie pas mogelijk is als de  
 commissievoorzitters bekend zijn.   
 
10. Sluiting. 
 
De voorzitter sluit om 19.05 uur de vergadering. 


