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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 17 mei 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 L. Kuipers 
Mevrouw R. Post 
De heer B. Reiff 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerkster 
  
 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Van de heer Prins is een bericht van verhindering ontvangen. 
 
De heer Bakker merkt op dat de B&W-kamer niet bijdraagt aan het openbare karakter van de 
vergadering van het presidium. 
 
De eerstvolgende vergadering van het presidium op 7 juni zal, in verband met Gast van de raad, om 
19.00 uur in de B&W-kamer aanvangen.  
Raadsleden kunnen zich bij de griffie als gastheer/vrouw aanmelden voor Gast van de raad. 
 
Afgesproken wordt dat wanneer er sprake is van 'Gast van de raad', voorafgaand aan de 
raadsvergadering, een korte voorbespreking (zonder agenda) met de fractievoorzitters over de 
raadsagenda. Deze voorbespreking vindt plaats om 19.00 uur in de b&w kamer op de volgende data: 
- 5 juli 
- 20 september 
- 18 oktober 
- 1 en 29 november 
 
De overige data komt het presidium bijeen om 18.00 uur in de Trouwzaal (incl. broodmaaltijd). Met een 
agenda, die ook inhoudelijke punten kan bevatten. 
Betreft de volgende data: 
- 21 juni 
- 6 september 
- 4 oktober 
- 15 november 
- 13 december 
 
2. Bijzonderheden voor mei/juni 2010 
1. 26 mei of 19 juni: kennismakingsbijeenkomst provincie (vrije keuze); 
2. 1 juni: training voorzitters; 
3. 11 juni: werkbezoek BNG Den Haag; 
4. 10 en 15 juni: debattraining; 
5. 22 juni: Over de kook in de Twee Getijdingen; 
6. 24 en 25 juni: raadswerkconferentie werkwijze raad; 
7. 2 september: wijkbezoek Julianadorp; 
8. 8 oktober: werkbezoek Delfzijl. 
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Werkbezoek aan de BNG in Den Haag: 
De griffier vraagt raadsleden interessante onderwerpen die zij graag behandeld zouden zien vanavond 
nog door te geven zodat dit met de BNG kan worden kortgesloten.  
Afgesproken is dat er wordt ingegaan op financiën in relatie tot de begroting, treasurystatuut en 
algemene informatie van de BNG. 
De uitnodiging aan collegeleden en raads- en commissieleden volgt zo spoedig mogelijk.  
 
Wijkbezoek Julianadorp (zie voorstel presidium van 12 mei 2010 – IR10.0126): 
Raadsleden kunnen zich bij de griffie aanmelden om zitting te nemen in de voorbereidingsgroep. 
   
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 17 mei 2010 
De agenda van de raadsvergadering van hedenavond 17 mei april 2010 wordt kort geëvalueerd. 
In navolging op de eerder benoemde commissievoorzitters heeft ook de heer Emmelkamp zich formeel 
aangemeld voor het ‘technisch’ commissievoorzitterschap.  
Streven is dat in september nogmaals twee kandidaten worden aangemeld. De voorzitter verzoekt de 
fractievoorzitters hiervoor kandidaten aan te dragen. 
 
4. Opzet behandeling kadernota (memo IR10.0124) 
Op verzoek van de auditcommissie vraagt de heer Rijnten een mogelijkheid met elkaar in dialoog te 
gaan over de financiën van de gemeente. 
 
Aan de hand van de termijnplanning zal een inventarisatie worden gemaakt van welke punten door de 
raad afgehandeld kunnen/moeten worden vóór het zomerreces van 12 juli 2010. Daarna (in september) 
volgt een afspraak om in dialoog te gaan over de kadernota. 
 
De wijze van behandeling van de kadernota op 30 juni en 5 juli volgt nog en hangt af van de inhoud van 
de kadernota. 
In de toekomst zal worden onderzocht hoe het proces rondom de kadernota (Planning & Control) anders 
aan te kunnen pakken. 
 
5. Verzoek Rekenkamercommissie inzake resultaatbestemming (IR10.0122/IR10.0123) 
De griffier geeft aan dat het gestelde in de memo conform de gedragslijnen van de gemeente is. 
Het voorstel wordt gevolgd. 
 
6. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 12 en 26 april 2010 (RC.0458/RC.0459) 
Het presidium stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 en 26 april 2010 ongewijzigd vast. 
 
7. Rondvraag  
Mevrouw Dol geeft aan dat het bespreken van vergaderkamers via het hiervoor opgestelde formulier niet 
voor raads- en commissieleden toegankelijk is. De griffie zoekt een oplossing. 
 
Mevrouw Biersteker kaart nogmaals aan dat op maandagavonden, voorafgaand aan en tijdens de 
raads- en commissievergaderingen, niet met externen in de gang achter de klapdeuren gebruik kan 
worden gemaakt van de vergaderruimten. Dit in verband met de beveiliging. De griffie zoekt ook hiervoor 
een oplossing. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- eerstvolgende vergadering: 7 juni 2010 om 18.45 uur in de B&W-kamer. 
 


