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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 12 april 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer D.S. Emmelkamp 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsadviseur 
 
Afwezig: 
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw R. Post 
  
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. De heer Huisman geeft aan dat het de bedoeling is eind juni een 
raads-/werkconferentie wordt gehouden. De conferentie gaat over de werkwijze van de raad, 
waarbij samenwerking en cultuur belangrijke aandachtspunten zijn. Als concrete datum wordt nu 
gedacht aan de middag en avond van 24 juni en de ochtend van 25 juni 2010, inclusief overnachting. 
Het presidium stemt hiermee in. De exacte vorm en inhoud van de conferentie moeten nog vorm krijgen. 
Het is de bedoeling hiervoor een voorbereidingsgroep op te richten. De fractievoorzitters worden nog 
benaderd om aan te geven wie van de fractie in aanmerking wil komen voor deze voorbereidingsgroep. 
 
2. Bijzonderheden voor april/mei 2010 
1. 27 april: voorzitterstraining (de voorzittertraining is verplaatst naar 1 juni 2010, red.) 
2. 11 mei: training gemeentefinanciën voor raadsleden (akkoord)  
3. 19 of 26 mei: bijeenkomst over integriteit (het presidium spreekt de voorkeur uit voor 19 mei 2010) 
4. 21 of 28 mei: werkbezoek BNG Den Haag (het presidium spreekt de voorkeur uit voor 28 mei 2010) 
5. 7 en 8 juni: VNG jaarcongres (brochure ligt ter inzage in de leeskamer)  
 
3. Voorbespreken raadsvergadering 12 april 2010 
De vergadering van 12 april 2010 is kort doorgesproken.  
 
4. Voorstel Stadspartij Den Helder ‘Op eigen doft’. 
Het presidium is van mening dat het voorstel van de Stadspartij Den Helder dient te worden betrokken 
bij de onder agendapunt 1 genoemde raads-/werkconferentie. 
 
5. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland 
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.  
 
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 15 februari 2010 en lijsttrekkers 8 maart 2010 
Het presidium stelt de besluitenlijsten ongewijzigd vast.  
 
7. Rondvraag  
De heer Visser informeert of 18.45 uur, voorafgaand aan de raadsvergaderingen, het vaste 
vergadermoment voor het presidium is. De voorzitter geeft aan dat dit zo is afgesproken.  
 
Ter kennisname en informatie: 
Dankbrief raadgriffier n.a.v. afscheid mw. N. Bikkel. 
Het presidium neemt kennis van de brief. 
 
Eerstvolgende vergadering: 26 april 2010. 


