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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 28 januari 2013 (IR13.0045) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
De heer P. Bakker  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff  
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma 
Mevrouw A.A.J. Jellema  
De heer L. Kuipers 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Christine Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
- 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
- Nadat de heer R.N. Bruin heeft aangegeven als intern lid van de rekenkamercommissie te willen  
 stoppen is een vacature ontstaan voor een nieuw intern lid rekenkamercommissie. Hiertoe heeft de  
 secretaris van de rekenkamercommissie een mail toegezonden waarop nog geen aanmelding vanuit  
 de raad is gekomen. Lukt opvulling vanuit de raad niet, dan zal een externe werving worden  

opgestart. Mw. Jellema zegt toe hierover na te denken en geeft aan eind van de avond uitsluitsel te 
kunnen geven; 

- De griffier vraagt aandacht voor zijn mail over het doorgeven van nevenfuncties door raads- en  
 commissieleden. Enkelen hebben hierop nog niet gereageerd. 
 
2.  Bijzonderheden voor februari. 
 
1. Bijeenkomst vier gemeenteraden over strategische visie Sociaal Domein: 6 februari  
 (18.00 – 20.30 uur, KIM). 
2. Werkconferentie: 7 en 8 februari. 
3. Gast van de raad: 11 februari (speciale editie). 
4. Voorjaarsvakantie: 18 t/m 22 februari. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 
 28 januari 2013. 
 
De raadsvergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen: 
- met betrekking tot agendapunt 9 “het rapport van de rekenkamercommissie “Grip op re-integratie, 

onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Den Helder” kondigt de fractie van 
GroenLinks een amendement aan; 

 
- de fractie van de Vrije Socialisten kondigt een motie aan bij agendapunt 12 “het voorstel in te 

stemmen met het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2011 van de Stichting Meerwerf 
basisscholen en de ontwerpbegroting 2013 van de Stichting Meerwerf basisscholen goed te 
keuren”. De motie heeft betrekking op de interne situatie bij Stichting Meerwerf; 

 
- met betrekking tot agendapunt 11 dient de fractie van de Stadspartij Den Helder een ordevoorstel in 

het “voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011 voor 
parkeerregulerende maatregelen in het oostelijk deel van het centrum” van de agenda af te voeren 
en nogmaals in de commissie te bespreken; 
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- de fractie van de ChristenUnie kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag in met betrekking 
tot het niet invoeren van de hondenpenning. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten 

en randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013 (RVO13.0003/ 
RB13.0002). 

 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel en -besluit voor behandeling in de 
commissie en raad. 
 
5. Voorstel tot het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord (RVO12.0331/ 

RB13.0001). 
 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel en -besluit voor behandeling in de 
commissie en raad.   
 
6.  Concept Jaarplan raadsgriffie 2013 (IR13.0046). 
 
Met in achtneming van enige opmerkingen van mw. Dol stelt het presidium het concept-Jaarplan 
raadsgriffie 2013 vast. 
Aan de agenda-, evaluatie- en werkgeverscommissie worden de namen van de leden toegevoegd. 
Het jaarplan 2013 wordt definitief gemaakt en verspreid onder de overige raadsleden. 
 
7.  Vaststelling besluitenlijsten Presidium 17 december 2012 (RC.0495). 
 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2012 is ongewijzigd vastgesteld.  
 
8. Hoe verder na rapport Feijtel. 
 
Het presidium heeft de wens het rapport in het openbaar te bespreken.  
Mw. Biersteker oppert een extra openbare raadsvergadering te beleggen om als raadslid te kunnen 
reageren op het rapport. Het presidium stemt hiermee in.  
De griffier nodigt de heer Feijtel uit om de extra raadsvergadering bij te wonen. 
Streefdatum is 5 februari en de griffie zorgt voor een zorgvuldig opgestelde agenda. 
 
9.  Rondvraag.  
 
- Op de vraag van mw. Dekker om een extra camera te plaatsen in de raadszaal voor het vastleggen 

van incidenten als bewijsmateriaal, geeft de griffier aan dat er al een overall view is. 
 
- De heer Haitsma vraagt de griffie de vergaderdruk in de agenda’s in de gaten te houden. 

 
- Mw. Jellema vraagt waarom het bestemmingsplan Willemsoord voorgesproken wordt in drie 

groepen. De voorzitter geeft aan dat dit slechts spreiding is om een ieder in de gelegenheid te 
stellen de nodige informatie te verkrijgen. 

 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- eerstvolgende vergadering: 4 maart 2013.  
 


