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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 23 maart 2009 
 
 
Aanwezig: 
De heer W. F. Bellinga (voorzitter) 
 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch 
De heer J.K. Visser 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman 
De heer F.V.A. Hoogervorst 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering.  
De heer Huisman geeft een toelichting op de spreektijdenregeling. Hij zegt dat deze voor zowel hamer- 
als bespreekpunten geldt. In beide situaties worden stemverklaringen niet als spreektijd geteld. 
De heer Huisman deelt mee dat de accountant de fractievergoedingen gaat controleren. 
 
2. Bijzonderheden voor april 2009. 
De heer Huisman wijst op het uitvallen van een aantal vergaderingen in verband met de vakanties: 

• Pasen van 11 – 13 april: geen vergaderingen op maandag 13 april. 

• Meivakantie van 27 april t/m 5 mei 2009: geen vergaderingen op maandagen 27 april en 4 mei. 
 
3. Overeenkomst gemeentebestuur – burgemeester / ontslag burgemeester (motie 25.02.09). 
De heer Huisman informeert het presidium over een besluit van de rechtbank in Gelderland waarbij een 
kortere ontslagprocedure werd toegestaan. Het presidium neemt hiervan kennis.  
Het presidium geeft, met inachtneming van de aangenomen motie en het tussenbericht van het college 
van burgemeester en wethouders, tenslotte aan het onderwerp over 2 weken op de raadsagenda te 
willen zien. Dat betekent dat óf de overeenkomst óf de ontslagprocedure dient te worden geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 6 april 2009.  
 
4. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
Op vrijdag 13 maart jl. heeft de informateur zijn eindverslag gepresenteerd inzake de bestuurlijke 
toekomst van de Kop van Noord-Holland. Dit eindverslag is aan alle raden ter behandeling aangeboden. 
In verband daarmee wordt u voorgesteld het eindverslag van de informateur eerst te bespreken in de 
raadscommissie BenM van 30 maart a.s. en dan het vervolgproces te bepalen. Hiertoe heeft de griffier 
een memo opgesteld die u bij deze agenda aantreft. Ter vergadering zal de griffier voorts een 
mondelinge toelichting geven.  
 
Het presidium wordt gevraagd een voorkeur uit te spreken over het behandelproces alsmede de overige 
in de memo genoemde punten.  
 
5. Voorstel invulling secretariaat Auditcommissie, Rekenkamercommissie, alsmede uitbreiding 
uren administratieve ondersteuning en raadscommunicatie  
Het presidium stemt in met het voorstel.  
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6 Concept brief inzake ter inzage leggen geheime stukken 
Het presidium stemt in met de brief. 
 
7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 19 en 26 januari 2009 
Het presidium stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van 19 en 26 januari 2009 vast.  
 
8. Rondvraag  
 
 
Ter kennisname en informatie: 
Eerstvolgende vergadering presidium: 11 mei 2009.  


