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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 4 april 2011 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw S. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer T. Rijnten  
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven  
De heer L. Kuipers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B. Reiff 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen (agenda IR11.00).  
De voorzitter opent de vergadering. De heren Bakker en Kruijer zijn (zonder afbericht) afwezig. 
 
- De griffier zal de heren Bakker en Schilt vragen de eindverantwoording fractievergoeding 2010 van 

de fractie van TROTS, respectievelijk de Stadspartij met urgentie aan te leveren; 
- Jaarcongres VNG 2011: 7 en 8 juni 2011 ligt ter inzage in de leeskamer; 
- Werkgroep huisvesting raad en griffie is van start gegaan. Naar verwachting zal begin juni een 

voorstel in het presidium worden behandeld; 
- In mei wordt in het presidium het voorstel gebruik i-pads voor raadsleden besproken. 
 
2. Bijzonderheden voor maart/april. 
 
-  11 april: raadsbijeenkomst bezuinigingen in aanloop naar kadernota (eind mei beschikbaar). Conform 

de wens van de raad worden de fracties in de gelegenheid gesteld hun bijdrage te leveren en het 
college eventuele opmerkingen mee te geven. Het concrete programma wordt dinsdag of woensdag 
verzonden. 

-  20 april: regionale raadsconferentie (Texel). Graag aanmelden via grifie@denhelder.nl. 
- 2 t/m 6 mei: reces. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 4 april 2011. 
 
De raadsleden gevraagd worden een enquête in te vullen. Het gaat om medewerking aan een onderzoek 
naar het hoogst genoten opleidingsniveau van raadsleden en of er een verschil in in het hoogst genoten 
opleidingsniveau tussen raadsfracties. Het onderzoek wordt gedaan door Iroy Konings, student 
Bestuurskunde Tilburg University. 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen: 
- de fractie van het CDA kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan over het ondertekenen 

van de petitie ‘Strafbaarstelling illegaal verblijf: aantasting van mensenrechten’; 
- de fractie van de Stadspartij Den Helder dient een motie vreemd aan de orde van de dag in waarmee 

het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen al het mogelijke te doen om een 
veilige oversteekplaats van de Bierstraat/Nieuwe Kerkplein naar de hoofdpoort van Willemsoord 
mogelijk te maken;  

- de fractie van de ChristenUnie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over het creëren 
van extra parkeerplaatsen op een zo klein mogelijke afstand van ‘gedupeerden’; 

- de fractie van de VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over de voorgenomen 
bezuinigingsmaatregelen bij Defensie; 

- de fracties van D66 en de PvdA kondigen amendementen aan bij agendapunt 12, het voorstel tot het 
beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de bouw van een parkeergarage 
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op de locatie Zusterflat en uitbreiding van de parkeergarage Sluisdijkstraat. 
 
4. Proces burgerinitiatief Den Helder aan zee (RI11.0067). 
 
Het college vraagt het presidium een mening te vormen over het te volgen proces.  
 
Het presidium acht het wenselijk dat het burgerinitiatief en de raadsinformatiebrief, voorafgaand aanhet 
opstellen van een raadsvoorstel,  in de commissie Beheer en Middelen van 9 mei 2011wordt besproken. 
Wanneer de commissie zich heeft uitgesproken wordt het burgerinitiatief (afhankelijk van het pre-advies 
van het college) op een later tijdstip opnieuw in de commissie behandeld.  
 
5. Raadsvoorstel instellen selectiecommissie voor het aanbesteden van de accountancydiensten 
(RVO11.0049/RB11.0049). 
 
Het presidium stemt in met de doorgeleiding van het voorstel naar de commissie Bestuur en Middelen 
en de gemeenteraad. 
 
6. Aanpassingen vergaderfaciliteiten Plaza stadhuis (IR11.0083). 
 
Het presidium stemt in met de bekostinging van de helft van de kosten vanuit het raadsbudget (€ 5.050,-) 
die gerelateerd zijn aan de benodigde ICT-investeringen. 
 
7. Vaststelling eindverantwoordingen fractievergoedingen 2010. 
 
De bedragen naar aanleiding van de eindverantwoordingen worden vastgesteld. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 7 maart 2011 (IR11.0084). 
 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 7 maart 2011 vast. 
 
9. Rondvraag.  
 
Mevrouw Dol vraagt het presidium onderling mailverkeer intern te houden. De burgemeester vraagt een 
ieder hierop achtzaam te zijn. 
 
Over de brief van de familie Boneschansker van 17 maart jl. over de verplaatsing van het theater en 
bibliotheek uit het centrum, vraagt mevrouw Dol hoe het college kan antwoorden namens de raad. De 
raad is hierover niet geraadpleegd. De burgemeester geeft aan dit uit te zoeken. 
 
Op verzoek van mevrouw Dol wordt “hoe omgaan met dualisme” als agendapunt in het presidium van 16 
mei opgenomen. 
 
De heer Prins brengt het artikel “Bedreigd bestuur 2010” onder de aandacht. 
 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Biersteker die zich afvraagt wat de herplanning van de 
reclamenota te maken heeft met de handhavingsprocedure van Hotel Den Helder, zoals gesteld in de 
brief van VVH van 11 maart 2011, licht de voorzitter e.e.a. toe. 
 
De heer Rijnten deelt zijn zorgen over bezuinigingen met betrekking tot vliegkamp De Kooy.  
 
 
Eerstvolgende vergadering: 16 mei 2011.  


