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de heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
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mevrouw P.T. Bais  
de heer P. Blank 
mevrouw M. Boessenkool  
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de heer H. van Dongen  
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heer H.M. Krul  
mevrouw N. List 
de heer H.S. Mosk 
de heer M. Huisman (griffier) 
 

Afwezig: mevrouw K. van Driesten 
 
  
 

Notulist: mw. M.C. Bakker-Kansen, griffiemedewerker 
 

 
 
1.  Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
De volgende mededelingen worden gedaan: 

 De meeste fracties hebben inmiddels een afspraak gehad met de driehoek. 
 De griffier geeft de stand van zaken met betrekking tot de oplossing voor makkelijker inzien 

ingekomen stukken door via de mail. 
 Een dezer dagen wordt gestart met de uitrol van de IPads onder de raads- en commissieleden die 

zich hiervoor hebben aangemeld.  
 
Mw. List maakt melding van het feit dat zij intimiderend wordt aangeschreven en aangesproken. Zij geeft 
aan dat zij hiervan niet is gediend en overlegt bilateraal met de voorzitter over eventueel te ondernemen 
stappen.  
 
Het storen vanaf de publieke tribune tijdens de vergaderingen wordt wederom ter sprake gebracht. 
Intimiderende uitlatingen worden niet toegestaan. Aanwezigen op de publieke tribune hebben aangegeven 
zich hieraan ook te irriteren. 
De voorzitter doet een beroep op een ieder om opmerkzaam te zijn als dit tijdens de vergadering gebeurt 
en dit dan ook bij hem te melden.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Bijzonderheden voor juni t/m augustus (zie ook de bestuurlijke kalender) 
De volgende zaken komen aan de orde:  
 Persbijeenkomst algemene beschouwingen Kadernota op 27 juni in Fort Westoever. De griffier geeft  
 aan dat de algemene beschouwingen vooraf onder embargo worden toegezonden naar de pers.  
 Zomerreces: 15 juli t/m 23 augustus.  
 Landelijke Democratiefestival (Nijmegen): 30 en 31 augustus (gratis toegankelijk voor een ieder), zie  

voor nadere informatie www.democratiefestival.nu. Voor vervoer kan worden gezorgd, eventueel  samen 
met de deelnemers van de andere kopgemeenten.  

 Ambtsbezoek commissaris van de Koning: 26 september, 13.00 – 17.00 uur (zie ook agendapunt 5). 
 
4. Evaluatie raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 
De leden hebben geen opmerkingen over de raadsvergaderingen van 6 en 27 mei 2019.  
De raadsvergadering van hedenavond wordt voorbesproken.  
 
 

http://www.democratiefestival.nu/


 
 
 
5. Programma werkbezoek commissaris van de Koning  
Het presidium geeft aan de bereikbaarheid en de civiel-militaire samenwerking/haven te willen bepreken 
tijdens de ontmoeting van de commissaris van de Koning op 26 september 2019. Thema bereikbaarheid 
komt in het ochtendprogramma aan de orde.  
 
Het tijdstip voor de ontmoeting met de (voltallige) gemeenteraad volgt zo spoedig mogelijk. 
 
6. Politieke inwonersmarkt (IR19.0151) 
Het presidium geeft aan het jammer te vinden als er bijvoorbeeld (alleen) veel gesubsidieerde instellingen 
aanwezig zouden zijn, die toch al een relatie met de gemeente hebben.  
Het presidium stemt in met het voorstel om in aanloop naar de begroting 2020, in september 2019, een 
politieke inwonersmarkt te houden. In april 2020 volgt een evaluatie.  
 
7. Verordening fractieondersteuning 2019 (RVO19.0074, RB19.0065, IR19.0148, IR19.0149, 

IR19.0153) 
Het presidium stemt in met doorgeleiding van het concept-raadsvoorstel naar de commissie.  
 
8. Eindverantwoordingen fractievergoedingen  
Het presidium heeft geen op -of aanmerkingen. 
 
9. Vaststellen bestuurlijke termijnkalender 
 
Strategische visie Helders Perspectief (RI19.0037) wordt op 27 augustus 2019 behandeld in het college. 
De heer Blank vraagt zich af wanneer deze visie met de raad wordt besproken en op welke wijze de 
raadsleden hierbij worden betrokken. 
 
De heer Van Dongen geeft aan dat de Parkeernota nog ontbreekt.  
 
Ook de bestuurlijke vernieuwing (ter behandeling in de commissie Bestuur en Middelen na het 
zomerreces, aldus wethouder Duijnker) ontbreekt nog op het overzicht.  
 
De voorzitter zegt toe de bovenstaande punten mee te nemen naar de collegevergadering.  
 
10. Overzicht stand van zaken afhandeling schriftelijke vragen, moties en toezeggingen 

(IR19.0152)  
 
De heer Blank vraagt hoe de stand van zaken is met betrekking tot de motie LBTH… die wethouder  
Biersteker heeft overgenomen. De voorzitter geeft aan dit door te geven aan de wethouder. 
 
Mw. Hamerslag is niet content met de beantwoording van schriftelijke vragen die haar fractie heeft gesteld 
over verwarde personen. Zij acht de beantwoording onvolledig en onoverzichtelijk.  
 
11.  Vaststelling openbare besluitenlijst Presidium 6 mei 2019 (BSL19.0035) 
De besluitenlijst is vastgesteld. 
 
12. Rondvraag 
Mw. Hamerslag verwijst naar de commissievergadering BenM op 19 juni jl. over de kadernota. 
Nadat in het presidium afspraken zijn gemaakt had zij de mondelinge toelichting van diverse fracties niet 
verwacht. Dit punt zal worden meegenomen bij de evaluatie. 
 
De voorzitter deelt mee dat hij zich in de raad van 8 juli laat waarnemen in verband met een operatie. 
 
 
 


