Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 8 april 2013 (IR13.)
Aanwezig:
De heer K. Schuiling (voorzitter)
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn (vervanging van de heer W. Burggraaff)
Mevrouw C.M. Dekker
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
De heer B.O.B. Haitsma
De heer P. Koopman
Mevrouw A.A.J. Jellema
De heer L. Kuipers
De heer D.R. Pastoor
De heer M. Huisman, griffier
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie
Afwezig:
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
De heer R.T.G. Prins

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering.
 De griffier vraagt aandacht voor de mail over het doorgeven van wensen voor het bezoeken van
objecten of instanties voor dit jaar. Een aantal fractievoorzitters hebben hierop nog niet gereageerd.
De aangeleverde wensen zullen in een tijdschema worden verwerkt.
 Het aanhouden van het Helders Weekblad als medium voor de publicaties van de raad alsmede
Raad & Daad heeft een meerprijs van € 4000,- per jaar. Het presidium neemt dit voor kennisneming
aan.
 In navolging op de bijeenkomst op 26 september 2009 over de invulling lokale rekenkamerfunctie
staat Gemeente Schagen open voor samenwerking. De griffier houdt het presidium op de hoogte van
nadere ontwikkelingen.
 VNG congres: 4 en 5 juni 2013.

 Een aantal leden ervaart een probleem met het op afstand inloggen op de gemeentelijke netwerk. De
griffie neemt contact op met team ICT.
 De voorzitter geeft aan dat er voor de Sail een offerte voor een vaartocht voor veteranen is
opgevraagd. Aan de hand van de animo wordt mogelijk een eigen bijdrage gevraagd.
 De griffier vraagt een ieder de regels en termijnen van de procedure voor aanlevering van de stukken
bij de griffie, ook initiatiefvoorstellen, in acht te nemen.
 De voorzitter deelt mee dat de voorzitter van de Rekenkamercommissie zitting heeft in het bestuur
van de bibliotheek en inmiddels is benoemd tot raadslid in de gemeente Schagen. Hij heeft haar,
tijdens een gesprek, in overweging gegeven of dit haar functioneren als voorzitter van de
Rekenkamercommissie niet in de weg staat en verzoekt de leden van het presidium hier ook over na
te denken.
 De voorzitter merkt dat het advies van de Commissie bezwaarschriften inzake de bezwaren tegen het
raadsbesluit nieuwbouw stadhuis, vragen oproept.
In verband daarmee legt hij uit hoe dit advies zich verhoudt ten opzichte van de wet en welke ruimte
er voor een zelfstandige afweging van de raad bestaat. Die is er in dit geval niet vanwege de
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ontvankelijkheidstoets. Vandaar dat het voorstel rechtstreeks naar de raad van 22 april wordt
doorgeleid.
2.

Bijzonderheden voor maart/april.
1. Raadsleden kunnen zich tot 11 april aanmelden voor het bestuurlijke uitwisseling met gemeente
Hollands Kroon: 19 april (Den Helder).
2. Gast van de raad op 22 april wordt geannuleerd wegens gebrek aan deelnemers.
3. Mei reces is van 29 april tot en met 3 mei.

3.

Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 8 april 2013.

De raadsvergaderingen van 4 en 18 maart worden (kort) geëvalueerd.
Mevrouw Dol geeft aan teleurgesteld te zijn over de communicatie met betrekking tot de stemming voor
het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord 2013 tijdens de raadsvergadering van 4 maart.
Op het stembriefje verscheen pas de naam van een zesde kandidaat. Verzuimd was deze naam vooraf
bekend te maken.
De heer Koopman verlaat de vergadering.
4. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2012.
Het presidium heeft geen vragen of op- en aanmerkingen over de eindverantwoordingen van de fracties
van GroenLinks, Vrije Socialisten, PvdA en CDA. De bedragen naar aanleiding van de
eindverantwoordingen worden vastgesteld.
Van de fracties van de CU, Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur, D66, VVD en Trots zijn de
eindverantwoordingen ontvangen, maar zijn de bedragen nog niet vastgesteld.
5. Quick Scan Lokaal Bestuur (IR13.0178)
Eventuele deelname aan de Quick Scan Lokaal Bestuur komt in het presidium van 13 mei aan de orde.
6. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2012.
Met in achtneming van de op- en aanmerkingen stemt het presidium in met het jaarverslag 2012. Het
verslag wordt definitief gemaakt en verspreid in de postvakjes van de raadsleden.
Mevrouw Dekker verzoekt om voortzetting van de rondleiding op de begraafplaats. Deze werd in 2012
door de regen ingekort.
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 18 maart 2013.
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 18 maart 2013 ongewijzigd vast.
8. Rondvraag.
De heer Kuipers stelt het verloop van de raadsbrede commissie van 3 april aan de orde. Het proces liet
volgens hem te wensen over. Op zijn voorstel om dusdanig beladen dossiers niet meer in een
raadsbrede commissie te laten plaatsvinden, maar in een raadsvergadering reageert het presidium
afwijzend.
Afgesproken wordt elkaar te corrigiëren wanneer het proces uit de hand dreigt te lopen, ook als dit de
orde op de publieke tribune betreft.
Het presidium spreekt haar afkeuring uit over het feit dat een e-mailbericht van Behoorlijk Bestuur via
een artikel in de Helderse Krant op 8 april naar buiten is gebracht. Het presidium acht deze werkwijze
absoluut onwenselijk en geeft aan dat normen en waarden hierbij zijn overtreden.
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Ter kennisname en informatie:
-

Uitwerking regioconferentie ‘De Kop werkt’ (zie bijgaande memo, kenmerk: IR13.0179);
Streven is een advies over de verbonden partijen/gemeenschappelijke regelingen te agenderen
voor het presidium van 13 mei 2013;

De eerstvolgende vergadering is op maandag 13 mei 2013.
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