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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 15 februari 2010 
 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.D. de Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw R. Post (halverwege agendapunt 2) 
De heer R.T.G. Prins  
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser (halverwege agendapunt 2) 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer R. de Jonge, raadsadviseur 
Mevrouw M.C. Bakker 
 
Afwezig: 
De heer J.C. van Dongen 
De heer J. Wijker 
  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
 
2. Bijzonderheden voor februari/maart 2010. 
 
1. 17 februari 2010: algemene informatie voor kandidaat raadsleden. 
2. 23 februari: debat RTV NH. 
3. Week van 22 tot en met 26 februari 2010: drie lijsttrekkersdebatten op drie locaties. 
4. 3 maart 2010: verkiezingen, ’s avonds verkiezingsavond op stadhuis (vanaf 20.30 uur). 
5. 5 maart 2010: definitieve vaststellen verkiezingsuitslag (10.00 uur). Draaiboek wordt presidium 

toegezonden. 
6. 11 maart 2010: afscheid oude raad en installatie nieuwe raad. De fractievoorzitters worden verzocht 

een terugblik over de verkiezingscampagne, de highlights en een interpretatie van de 
verkiezingsuitslag te geven. 

7. Wijziging P&C data: i.v.m. gewijzigde vergaderschema (presidium december 2009) wijzigen data 
voor de behandeling van de jaarrekening en de kadernota (schuiven een week op). Een afschrift van 
de brief aan het college wordt aan het presidium toegezonden.  

 
Op het voorstel van de voorzitter een extra overleg te plannen met de lijsttrekkers op maandag 8 maart 
2010 om 18.00 uur, waarbij een aantal logistieke zaken kunnen worden geregeld wordt positief 
gereageerd. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering  
 15 februari 2010. 
 
De burgemeester verzoekt alleen actuele vragen in te brengen in het vragenkwartier. 
 
De aandachtspunten van de raadsvergadering van 15 februari 2010 worden kort doorgenomen: 
-  mevrouw Post geeft aan dat de fractie van de SP met betrekking tot agendapunt 6 Voorstel tot het 

vaststellen van het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 2008 een stemverklaring wil 
geven; 
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-  agendapunt 8 Voorstel tot vaststelling van het Beleidskader en Beheersdeel Treasurystatuut 2010 
onder intrekking van het Treasurystatuut 2007: in het amendement van de fractie van ChristenUnie 
wordt het woord “schulden” vervangen door “facturen”; 

-  agendapunt 9 Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het 
voorgenomen besluit van het college van b&w tot het aangaan van een budgetsubsidieovereenkomst 
Stichting Strandexploitatie Noordkop 2010-2013: de aangekondigde motie van de fractie van D66 
wordt niet ingediend; 
De fractie van ChristenUnie dient een amendement waarin voorgesteld wordt contractfinanciering 
niet voor een periode van 4 jaar aan te gaan, maar voor 1 jaar; 

-  agendapunt 10 Motie van de fractie van de PvdA over het crossterrein op industrieterrein
 Kooypunt wordt gewijzigd ingediend; 
-  agendapunt 11 Voorstel tot het al dan niet kenbaar maken van wensen en bedenkingen over het 

voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders tot het aangaan van de 
meerjarige raamovereenkomst Helder Werk: een technisch aangepaste versie, inhoud is bekend; 

-  agendapunt 12 Voorstel de Wmo-bestemmingsreserve aan te wenden ter dekking van de 
taakstelling op maatschappelijke instellingen voor de jaargangen 2011 en 2012:  
De fractie van Progressief Den Helder dient een amendement in waarmee een aantal beslispunten 
worden vervangen; 

-  agendapunt 14 Burgerinitiatief tot het terugdringen van uitstallingen in de binnenstad tot maximaal 1 
meter vanuit de pui en het beperken tot 1 uitstalling per winkel: zal als hamerpunt worden behandeld; 

-  de aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag worden op volgorde van ontvangst 
behandeld: De fractie van de VVD de motie over winkeltijden, de fractie van PvdA de motie over het 
rechtop planten van bomen Julianaplein en de Stadspartij de motie met betrekking tot het 
wijkenproject. 

 
In verband met de lange raadsagenda vraagt de voorzitter nuttig gebruik maken van de spreektijd. 
Afgesproken wordt geen spreektijd te laten gelden voor de moties vreemd aan de orde van de dag. 
De voorzitter wijst erop dat na de reguliere raadsvergadering nog een besloten vergadering plaatsvindt.  
 
4. Overdrachtsdocument voor de nieuwe raad en Reglement van orde raad en commissies  
 (IR10.0055, IR10.0056, IR10.0049, IR10.0050, IR10.0051). 
 
Met het oog op de zinsnede: Het presidium wordt verzocht met de conclusies, aanbevelingen en 
opdrachten in te stemmen vraagt mevrouw Post vraagt de rol van het presidium te evalueren. 
 
De rapportage, een overdrachtsdocument, alsmede de (gewijzigde) Reglementen van de orde voor raad 
en commissies worden overgedragen aan de nieuwe raad.  
 
In de rapportage zijn conclusies en aanbevelingen opgenomen. De aanbevelingen betreffen deels 
adviezen aan de nieuwe raad en deels opdrachten aan de griffier en het college van b&w voor de nieuwe 
raad.  
 
5. Voorstel Stadspartij Den Helder ‘Op eigen doft’ (IR10.0052, IR10.0053). 
 
Het voorstel wordt betrokken bij de werkconferentie van de raad en na discussie worden eventuele 
aanpassingen in de verordening worden opgenomen. 
Het presidium stemt in met het overdragen van het voorstel aan de nieuwe raad. 
 
6. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
 
Op dit moment zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden. De burgemeester geeft aan het presidium op 
de hoogte te houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen. 
 
7. Concept-Jaarverslag raadsgriffie 2009 (IR10.0054). 
 
Mevrouw Bruin verzoekt introductie van nieuwe griffiemedewerkers. De griffie draagt hiervoor zorg. 
 
Het presidium stemt in met het jaarverslag 2009 van de raadsgriffie. 
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8. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2010 (IR10.0072). 
 
Het presidium stemt in met het jaarplan 2010 van de raadsgriffie. 
 
Mevrouw Bruin betreurt het dat de vooraankondiging van de vervaardiging van een gemeentegids is 
uitgebleven. 
 
9. Vaststelling besluitenlijst Presidium 18 januari 2010 (RC.0453). 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 18 januari 2010 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
10. Rondvraag.  
 
Geen gebruik van gemaakt. 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering lijsttrekkers: 8 maart 2010.  
 
 


