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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 27 augustus  2007 
 
Aanwezig: 
De heer S. Hulman (voorzitter) 
De heer W.F. Bellinga 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw M. van Nijendaal 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer J. Wijker 
De heer P. Bakker 
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman  
De heer F. Blok 
 
Afwezig: 
Mevrouw R. Post 
 
 

    
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Hulman wil de werkwijze met 
betrekking tot de Wet Voorkeursrecht Gemeenten als agendapunt toevoegen. 
   
- Bestuurlijke uitwisseling met Texel: vrijdag 31 augustus 2007. 
Met betrekking tot dit agendapunt zijn er geen bijzonderheden. 
 
- Ontwikkeling stadshart: presidium wordt gevraagd een datum te kiezen voor een afzonderlijke 
discussie in september. 
Het presidium spreekt zijn voorkeur uit voor woensdagavond 26 september 2007.  
  
- Excursie Zeestad: voornemen van de bij Zeestad betrokken projectontwikkelaars voor een dagexcursie 
over stedelijke vernieuwing (gedacht wordt aan Rotterdam en Utrecht) op een vrijdag of zaterdag in 
september. 
Het presidium spreekt een lichte voorkeur uit voor de vrijdag. Het presidium vraagt naar de reden om 
Rotterdam en Utrecht te bezoeken en niet een stad met een vergelijkbaar inwonertal als Den Helder.   
  
2. Bijzonderheden voor september 2007 
Er zijn geen bijzonderheden. 
 
3. Evaluatie P&C onderdelen en doorkijk behandeling begroting 
Het presidium heeft puntsgewijs het volgende opgemerkt: 
• Geoordeeld is dat de behandeling van de VJN te veel leek op een begrotingsbehandeling, te veel 

lag vast en er werden geen c.q. beperkte keuzes voorgelegd. Het dilemma van de gemaakte 
keuzes was ook niet duidelijk (D66, VVD, CDA, KK).   

• Een VJN op meer hoofdlijnen zou uitkomst kunnen bieden. Raad kan dan college opdracht geven 
bepaalde richtingen uit te werken richting begrotingsbehandeling (bijvoorbeeld: wanneer 
stappenplan 5 miljoen met de raad bespreken?). Het aangeven van een dekking is dan niet 
noodzakelijk (VVD, Pvbb). Debat bij de VJN, besluitvorming bij begroting.  

• Nog veel onzekerheid in verband met de uitkomst(en) van circulaires. Actualiteit cijfers ook een 
aandachtspunt (PvdA).  

• Bij de tussenrapportages ook het beleid betrekken, nu te veel alleen financieel. Eerste 
tussenrapportage was te mager (CDA). 
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• Door een aantal fracties is de (georganiseerde) debatbehoefte (tussen college en raad en 
raadsleden/fracties onderling) wel aanwezig (VVD, CDA, KK). In een voortraject mogen de 
tegenstellingen meer tot uiting komen (VVD). Hoe het debat in te vullen is misschien iets voor de 
debattraining (PvdA).  

 
Het presidium ondersteunt de opzet van de behandeling van de VJN, derhalve mag het accent bij de VJN 
blijven liggen in plaats van bij de begrotingsbehandeling. De heer Hulman onderschrijft de behoefte om 
het college er op te wijzen bij de volgende VJN makkelijker met de VJN om te gaan. Ten aanzien van het 
(financiële) karakter van de VJN dient op een ander tijdstip in het presidium van gedachten te worden 
gewisseld. 
Het presidium gaat voorts akkoord met de behandeling van de begroting op één avond zonder algemene 
beschouwingen.    
 
4. Concept-beleidsnota raadscommunicatie 
De beleidsnotitie wordt door sommigen leden van het presidium als theoretisch gekenschetst, doch men 
kan zich er in vinden.  
 
Het presidium heeft puntsgewijs het volgende opgemerkt: 
•  Raad dient ook aan zichzelf te werken; anders verandert er nooit iets. Positief zijn, je zelf serieus 

nemen. Raad & Daad mag wel wat pittiger (D66). 
• Raad & Daad wel goed, ook meer in het voetlicht brengen/zichtbaar maken (PvdA). 
•  Eigen onderscheidendheid is taak voor fractie, niet voor bijvoorbeeld Raad & Daad (vrz.). 
•  Wekelijks Raad & Daad oplossing i.v.m. actualiteit, vergelijk college, en voorin het HW (CDA) 
• Rode lijn meer duidelijk maken (Raad & Daad voor gebruiken), Instituut voor Publiek en Politiek 

heeft ook activiteiten (zie aangeleverde A-4 SP). 
•  Communicatie adviseur raad moet meer ruimte kunnen krijgen (KK). 
•  Spiegel voorhouden is goed, nota onderschrijven en actief wat mee gaan doen (VVD). 
 
De heer Bakker evalueert Raad & Daad zelf vanuit de samenleving en laat dit dan weten. 
 
Naast de bovenvermelde opmerkingen is afgesproken dat suggesties door de fracties/raadsleden 
kunnen worden aangeleverd.  
 
5. Nevenfuncties burgemeester 
De heer Hulman geeft in het kort zijn nevenfuncties weer en geeft aan hierover open te willen zijn. Zijn 
nevenfuncties worden op de website geplaatst. De heer Hulman geeft aan het verstandig te vinden als 
het college en de raadsleden ook die openheid (ook op internet) geven. 
  
5a. Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
De heer Hulman geeft aan moeite te hebben met de in het verleden gemaakt werkafspraak met 
betrekking tot de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Hij wijst hierbij op de uitvoeringstechnische aspecten 
en de bevoegdheden. In de volgende vergadering van het presidium wordt hierop teruggekomen.  
 
6. Mededelingen van de raadsgriffier 
-  Melden woordvoerders: verzoek aan de fracties voorafgaand aan de raadsvergadering bij de 
raadsgriffie te melden wie bij een bepaald onderwerp op de raadsagenda het woord voert. De voorzitter 
is dan bij aanvang van de vergadering op de hoogte van wie hij bij welk onderwerp het woord kan geven. 
Het presidium geeft aan hier geen behoefte aan te hebben.  
  
- Evaluatie spreektijdregeling: voorgesteld wordt de spreektijdregeling in het presidium van 22 oktober 
2007 te evalueren.  
Het presidium stemt hiermee in. 
 
De heer Hulman geeft aan in de volgende vergadering van het presidium de vergadersystematiek van 
“Helderberaad” aan de orde te willen stellen, zonder het principe daarvan aan te tasten, vanwege de 
forse belasting. Hij geeft daarbij de suggestie om commissie- en raadsvergaderingen om en om te laten 
plaatsvinden.  
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7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 21 mei en 25 juni 2007 
Vanwege tijdgebrek is dit agendapunt niet behandeld.  
 
8. Rondvraag  
Vanwege tijdgebrek is dit agendapunt niet behandeld. 
 
Ter kennisname en informatie: 

-Eerstvolgende vergadering presidium: 24 september 2007.  
 
 
  
 


