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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 21 mei 2007 
 
Aanwezig: 
Mevrouw G.H. Faber (voorzitter) 
De heer W.F. Belliga 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou, 
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw R. Post 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer P. de Vrij 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
De heer J.K. Visser 
 
 
 

    
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2.  Bijzonderheden voor mei/juni 2007 
De heer Huisman heeft het verzoek van de bodes gehad om de raadsleden te verzoeken de postbakjes 
tijdig te legen.   
 
Mevrouw Faber geeft een korte toelichting op de uitspraak van de rechtbank in de zaak “Staatsen”. Het 
is op dit moment nog niet duidelijk of de heer Staatsen naar aanleiding van de uitspraak de zaak nog 
verder wil voortzetten. 
 
- Jaarrekening en Voorjaarsnota:  
In verband met het vervolg van de behandeling van de strategische visie in de gecombineerde 
vergadering van 21 mei 2007 is de technische toelichting op de jaarrekening vervallen. De technische 
toelichting op de jaarrekening vindt nu plaats op dinsdag 29 mei 2007; aanvang 19.30 uur.       
 
De technische toelichting op de voorjaarsnota vindt plaats op maandag 11 juni 2007 in een 
gecombineerde vergadering.   
 
- De zgn. “box 3” discussie:  
De “BOX 3 “ discussie zal plaatsvinden op dinsdag 29 mei 2007 aansluitend op de technische toelichting 
op de jaarrekening.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande merkt het presidium op dat data van vergaderingen en 
bijeenkomsten en wijzigingen hierop die de agendacommissie vaststelt beter gecommuniceerd moeten 
worden. Tevens geeft het presidium nogmaals aan dat er in principe alleen op maandag vergaderd moet 
worden.        
 
- Installatieraad nieuwe burgemeester:   
Er is nog steeds geen definitieve datum met betrekking tot de benoeming van de burgemeester bekend. 
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3.  Het deelnemen aan commissievergaderingen door de fractieassistent van “Progressief Den 

Helder” 
Het presidium besluit de Verordening op de raadscommissie 2007 zoals die is vastgesteld in de raad van 
11 april 2007 te handhaven. Bij de behandeling van het voorstel is destijds afgesproken dat er met 
betrekking tot de bestaande situatie geen nadelige gevolgen voor de fracties mochten ontstaan. Met 
betrekking tot de situatie van de fractieassistent van Progressief Den Helder besluit het presidium 
daarom de situatie te handhaven zoals die was voor het vaststellen van de huidige vigerende 
verordening. Het presidium wijst er expliciet op dat dit de enige uitzondering is op de huidige vigerende 
verordening.   
 
4.  Wensen en bedenkingenprocedure 
Het presidium besluit het stuk te agenderen voor de volgende vergadering omdat niet alle leden van het 
presidium voldoende kennis hebben kunnen nemen van het stuk. Eventuele opmerkingen over het stuk 
kunnen op voorhand bij de griffier kenbaar worden gemaakt. 
 
5.  Verzoek herbegraven R. van de Wint  
Het presidium spreekt zich in meerderheid uit tegen het verzoek tot herbegraven van de heer van de 
Wint op het terrein van de Nollen.   
 
6.  Raadsvoorstel mandatering rechtspositionele bevoegdheden raadsgrifie 
Het presidium gaat akkoord met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd voor de raadvergadering 
van 4 juni 2007. 
  
7.  Parkeernota 
De fractie van PRINS-Voor behoorlijk bestuur heeft verzocht het presidium de raad voor te stellen de 
parkeernota ter evaluatie en aanpassing opnieuw door het college aan de raad voor te leggen. Het 
presidium neemt dit verzoek niet over maar geeft aan dat aan de hand van bijvoorbeeld een 
initiatiefvoorstel dit verzoek aan de agendacommissie kan worden voorgelegd, waarna agendering kan 
volgen.  
 
8.  Mededelingen van de raadsgriffier 
 
- Vergoedingen commissieleden aan de hand van de presentielijst (per 1 juni a.s.) 
Met ingang van 1 juni 2007 hoeft er door commissieleden geen declaratieformulier meer te worden 
ingediend met betrekking tot de presentiegelden. De presentiegelden worden eens per maand 
betaalbaar gesteld aan de hand van de getekende presentielijsten.     
 
- Bijeenkomsten voor raadsleden (voedselbank en bezoek “de Nollen”) 
De opkomst voor de bijeenkomst bij de voedselbank en het bezoek aan de Nollen is teleurstellend 
geweest. 
Het presidium geeft aan dat dergelijke bijeenkomsten wel doorgang moet blijven vinden, met de 
opmerking dat het tijdstip van dergelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk later op de dag moet liggen. Het 
presidium wijst er tevens op dat raadsleden zich tijdig aan- en afmelden voor dergelijke bijeenkomsten. 
       
- Bestuurlijk uitje met Texel: datum 22 juni 2007 vervalt i.v.m. gelijktijdig (ingelaste) excursie stedelijke   
  vernieuwing van 22 t/m 25 juni 2007 
De nieuwe datum voor de bestuurlijke uitwisseling met Texel wordt 31 augustus 2007. De bestuurlijke 
uitwisseling wordt voorbereid door Mevrouw Biersteker, een lid van de fractie van de PvdA en de griffie.  
 
- Datum debattraining raad 
Er is nog geen definitieve datum bekend. Zodra een datum bekend is wordt dit bekend gemaakt.  
  

10.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 23 april 2007 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. 
 
11.  Rondvraag  
Mevrouw Biersteker wil dat er vanuit de fractievoorzitters een rol gespeeld wordt voor de pagina’s “Raad 
en Daad”. De heer Huisman zal hierover contact opnemen met mevrouw van der Burg.        
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Mevrouw Biersteker geeft aan dat het Raadsinformatiesysteem niet goed werkt. De heer Huisman geeft 
aan dat deze discussie ook in de agendacommissie heeft gespeeld. De heer Huisman heeft komende 
week een afspraak met de afdeling automatisering over deze problematiek. 
 
Mevrouw Biersteker wil voor de volgende vergadering het onderwerp “nader onderzoek naar externen” 
agenderen. 
    
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 
- Jaarverslag raadsgriffie 2006 
- Toelichting op instrument interpellatie  
 
Het presidium neemt kennis van de stukken. 


