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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 26 januari 2009 
 
 
Aanwezig: 
De heer W. F. Bellinga (voorzitter) 
 
De heer H.H. Abbenes 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout- van den Bosch 
 
De heer M. Huisman 
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer T. Rijnten 
De heer Visser 
 
 
 
1. Opening en mededelingen . 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Bijzonderheden voor januari/februari 2009. 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
3. Bijeenkomst op Wieringen d.d. 16 december 2008 i.v.m. proces voortgang discussie 
bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
De heer Huisman geeft een terugkoppeling op de bijeenkomst van 7 januari 2009 en een nadere 
toelichting over de voortgang van proces.  
 
4. Concept-Jaarplan raadsgriffie 2009 
Het presidium stemt in met het concept-jaarplan 2009 van de raadsgriffie. 
 
Het presidium stemt eveneens in met de notitie over de invulling van de uren voor raadscommunicatie 
en de administratieve ondersteuning waarin wordt voorgesteld in te stemmen met een nadere uitwerking 
van een uitbreiding van capaciteit op het gebied van raadscommunicatie en administratieve 
ondersteuning binnen de raadsgriffie en de gemeentesecretaris te verzoeken vanuit de ambtelijke 
organisatie administratieve ondersteuning van 12 uur per week en voor raadscommunicatie 6 uur extra 
beschikbaar te stellen voor de raadsgriffie. 
 
5. Vaststelling besluitenlijst Presidium 15 december 2008. 
Het presidium stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 
6. Rondvraag. 
De heer Abbenes vraagt waarom de stukjes die zijn aangeleverd voor Raad en Daad met betrekking tot 
de vergadering van 19 januari 2009 (woonlasten burgemeester) niet zullen worden geplaatst. 
De heer Huisman geeft aan dat we een redactie hebben voor Raad en Daad. Als de redactie geen 
opmerkingen heeft worden de stukjes gewoon geplaatst. 
 
Mevrouw Bruin vraagt aandacht voor de slechte kwaliteit van de uitzendingen van de vergaderingen via 
de LOS. 
De heer Huisman geeft aan dat dit punt zijn aandacht heeft. Hij zal hierover in overleg treden met de 
verantwoordelijke mensen hiervoor binnen de organisatie. 
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Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 23 februari 2009.  


