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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 4 maart 2013 (IR13.0116) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff  
Mevrouw C.M. 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 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker  
 

 

 

1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering. De heer Huisman verzoekt de fractievoorzitters hun verantwoording 
van de fractievergoeding per omgaand in te dienen, voor zover ze dit nog niet hebben gedaan. 

 

2.  Bijzonderheden voor maart/april. 
1. Gast van de raad: 18 maart.  
2. Bijeenkomst stadhuis: 19 maart;  
3. Bijeenkomst fusies provincies: 20 maart (Den Helder, zie ook bijlage brief minister d.d.  
 14 december 2012). 
4. Tweede conferentie ontwikkelingen Kop van NH: 21 maart (Texel). 
5. Mediatraining: 27 maart. 
6. Bestuurlijke uitwisseling met gemeente Hollands Kroon: 19 april (Den Helder). 
 
De voorzitter deelt mee dat de bijeenkomst over het stadhuis van 19 maart om 20.00 uur zal aanvangen 
in verband met een bijeenkomst over de Nationale Politie eerder op die dag. 

 

3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 4 maart 2013. 
De raadsvergadering van 11 februari 2012 wordt (kort) geëvalueerd. Er is enige onduidelijkheid ontstaan 
over het werken in één termijn voor wat de woordvoering betreft. Het presidium concludeert dat hiervoor 
drie mogelijkheden bestaan: via het inleiden van een ingediend amendement of ingediende motie, via de 
mogelijkheid om een algemeen statement te maken of via een uitgebreide stemverklaring. 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van 4 maart 2013 merkt de heer Kuipers op dat de fractie van 
D66 afziet van het indienen van een amendement over agendapunt 9, het voorstel tot vaststelling van de 
Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de 
exploitatie van Willemsoord 2013. Hierdoor wordt dit agendapunt naar de hamerpunten verplaatst. 
 
Bij agendapunt 10, het voorstel tot het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord, geeft de 
voorzitter vooraf een uitgebreide toelichting over de stemming. 
 
Bij agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stadshart Zuid 2012, 
worden amendementen ingediend door de fracties van Trots en de Stadspartij Den Helder. 
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4. Uitwerking werkconferentie (IR13.0105). 
Op 7 en 8 februari 2013 heeft de jaarlijkse werkconferentie van de raad en het college van burgemeester 
en wethouders plaatsgevonden. Hierbij is de bestuurscultuur uitgebreid aan de orde gekomen en zijn 
een aantal zaken naar voren gebracht die mogelijk kunnen bijdragen aan een verbetering van de cultuur. 
Tijdens de werkconferentie is afgesproken dat de werkgroep die belast was met de voorbereiding van 
de conferentie met nadere voorstellen komt om de ervaringen van de werkconferentie te vertalen in 
concrete acties op korte termijn voor de resterende raadsperiode. De voorstellen van de werkgroep zijn 
opgenomen in de bij deze agenda behorende memo  

 
Van de zijde van het presidium worden verschillende signalen geuit. Een aantal leden willen geen 
maaltijd vooraf vanwege de beschikbare tijd en de kosten. De optie wordt genoemd de maaltijd voor 
eigen rekening te laten komen. Sommigen hebben minder behoefte aan de aanwezigheid van de heer 
Mooij. Ook over de evaluatie achteraf wordt verschillend gedacht: Zoals nu in het presidium, niet na elke 
vergadering of helemaal niet evalueren. Ook over het aanspreken van partijen in plaats van personen en 
bij wie de verantwoordelijkheid ligt voor het houden van de time-outs is discussie. Tenslotte komt ook 
nog de wijze van vergaderen aan bod. 
 
Resumerend stelt de voorzitter dat het voorliggende memo een weerslag is van de afspraken, zoals 
deze zijn gemaakt tijdens de werkconferentie. De discussie is grotendeel gebaseerd op 
uitvoeringsvraagstukken. Hij concludeert dat de werkgroep werkconferentie, gehoord de discussie in het 
presidium, met de nadere uitwerking aan de gang gaat op basis van de in de memo genoemde punten.  

 

5. Stadsnieuwspagina raad. 
Per 7 april 2013 is de stadsnieuwspagina aanbesteed en gegund aan Den Helder op Zondag.  
De aanbesteding heeft gevolgen voor de publicaties van Helderberaad en de raadspagina’s  
Raad & Daad. In de bij deze agenda opgenomen memo (kenmerk: IR13.0107) worden een aantal opties 
geschetst op welke wijze de raad vervolg kan geven aan zijn publicaties en Raad & Daad.  
 
Een aantal leden van het presidium spreken hun ongenoegen uit over de gang van zaken met betrekking 
tot het niet kennen van de raad in de aanbestedingsprocedure.  
 
Het presidium kiest voor de in de memo opgenomen optie 1, het aanhouden van het Helders Weekblad 
als medium voor de publicaties van de Helderse gemeenteraad alsmede Raad & Daad.  

 

6. Vaststelling besluitenlijst Presidium 28 januari 2013. 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 28 januari 2013 ongewijzigd vast.  
 

7.  Rondvraag.  
De voorzitter geeft aan dat voor de GGD en de Veiligheidsregio is gekozen voor de 
financieringssystematiek van ‘trap op, trap af’. Een aantal gemeenten in de regio zitten op de nullijn 
waarbij een begrotingsvoorstel wordt voorbereid waarin loon- en prijscompensatie niet worden 
meegenomen. Dit heeft - kort gezegd - op dit moment als gevolg dat op beide instanties moet worden 
moet worden bezuinigd, waarbij de grens van wat verantwoord is, lijkt te worden overschreden. 
Donderdag is hierover een bijeenkomst op Texel. De voorzitter zegt dat hij hier zo spoedig mogelijk op 
terugkomt.  
 

Ter kennisname en informatie: 
De eerstvolgende vergadering is op maandag 15 april 2013.  
 


