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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 17 juni 2013 (IR13.) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma  
De heer P. Koopman  
Mevrouw A.A.J. Jellema  
De heer L. Kuipers 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
Mevrouw C.M. Dekker 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
- Mails/brieven derden: 

Afgesproken wordt dat wanneer een brief aan de gemeenteraad is toegezonden, de griffier kennis 
neemt van de inhoud en aan de hand daarvan bepaalt of de brief gepubliceerd zal worden op de Lijst 
ingekomen stukken op de raadssite. Brieven die de grens van fatsoen overschrijden zullen niet 
gepubliceerd worden;  

 
- Bespreken Strategische visie 2020: 
 De voorzitter stelt voor een datum te prikken rond de 2e helft van augustus. De griffie pakt e.e.a. op. 
 
Mevrouw Jellema komt de vergadering binnen. 
 
- De heer Pastor vraagt aandacht voor een artikel op DenHelderActueel.nl. Hij vindt de discussie  
 tussen raadsleden op die site niet gepast, ook met het oog op de verkiezingen. 
 
- De voorzitter geeft aan dat de raadsleden na afloop van de raadsvergadering van hedenavond met 

de heer A. Mooij kunnen reflecteren.  
 
2.  Bijzonderheden voor juni/juli. 
 
- Vaartocht Eureka tijdens de Sail op 20 juni e.v. 
- De voorzitter benadrukt het belang van aanmelden voor het Werkbezoek aan HVC op 28 juni  
 (middagprogramma). De Netwerkbijeenkomst van HVC op 21 juni staat hier los van; 
- Gast van de raad op 1 juli; 
- Laatste raadsvergadering voor het zomerreces en afsluiting parlementaire jaar op 1 juli. Het  
 presidium geeft aan voorkeur te hebben voor een barbecue voor raadsleden, commissieleden,  
 college van B&W en betrokken ambtenaren. De raadsvergadering zal op een eerder tijdstip  
 aanvangen. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering van 17 juni. 
De raadsvergadering van hedenavond wordt (kort) geëvalueerd. 
 
De voorzitter vraagt nogmaals aandacht voor het samenstellen van de Begeleidingscommissie Sociaal 
Domein. 
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4. Verdeling fractiekamers 
De fractie van PvdA ruilt van kamer met de fractie van de Stadspartij. De fractie GroenLinks geeft  
haar kamer aan de fractie Helder Onafhankelijk!. En de fracties van GroenLinks en Vrije Socialisten  
delen kamer 007. 
 
5. Concept-Communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen (IR13.0252). 
Het presidium stemt, met in achtneming van een aantal opmerkingen, in met de eerste aanzet 
concept-communicatieplan gemeenteraadsverkiezingen. In september zal een concreet plan van 
aanpak met financiële onderbouwing aan het presidium worden aangeboden. Ook met de inzet van 
StemWijzer en met het ontwikkelen van een verkiezingslogo met bijbehorend slogan stemt het presidium 
in. 
 
6. Gebruik ICT apparatuur na verkiezingen (IR13.0243). 
Het presidium stemt in met de keuze voor optie één dat wil zeggen zelf apparatuur aanschaffen met een 
maandelijkse vergoeding. Ook stemt men in met het voorstel om met webmailaccounts te gaan werken 
en de tokens niet meer te gebruiken.  
 
De griffier zegt toe een oplossing te zoeken voor de vraag van mevrouw Jellema over wanneer een  
nieuw raadslid niet in staat is zelf de apparatuur aan te schaffen. 
 
De heer Bakker is benieuwd naar de resultaten van het pilotproject iPads. 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 27 mei 2013 (IR13.0254). 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2013 ongewijzigd vast.  
 
8. Rondvraag.  
De voorzitter vraagt naar de opvatting van het presidium over de rol van de voorzitter van de 
Rekenkamercommisie, die tevens raadslid is in de gemeente Schagen. Het presidium vindt dit een 
onwenselijke situatie, omdat haar rol tot belangenverstrengeling kan leiden, danwel de schijn daarvan 
kan hebben. Deze opvatting koppelt de voorzitter terug aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 2 september 2013.  
 
 


