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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 31 augustus 2009 
 
 
Aanwezig: 
De heer C.J. Vriesman (voorzitter) 
 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.D. de Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten 
De heer J.K. Visser 
De heer J. Wijker 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerkster 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. 

• Brief van de Minister van BZK van 8 juni over subsidieregeling scholing en vorming (kandidaat) 
gemeenteraadsleden (AI09.06531) ter kennisname bijgevoegd. 

• De heer Vriesman stelt voor de catering na de raads- en de commissievergaderingen aan te 
passen. De voorzitter zal in overleg met de griffier maatregelen treffen. 

 
2. Bijzonderheden voor juni/juli 2009. 
De heer Huisman attendeert op het wijkbezoek aan de De Schooten op woensdag 23 september om 
15.00 uur. 
 
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland. 
De heer Vriesman spreekt zijn bezorgdheid uit over de tekst in de brief van Gedeputeerde Staten van  
25 augustus (AI09.09188) over de rol van GS in het verdere proces.  
De provincie stelt voor een gesprek tussen de raad (presidium) en gedeputeerde Heller. Als datum voor 
dit gesprek is 1 oktober afgesproken.  
De heer Huisman verzorgt een procedurevoorstel én een datum voor een voorbespreking van dit 
gesprek. Het presidium stemt in met het voorstel van alle partijen een afvaardiging te sturen. 
 
4. Evaluatie behandeling Kadernota en jaarrekening (IR09.0459 en IR09.0458). 
 
Het presidium stemt in met de punten a, d, f, g en h. 
 
Besloten wordt de volgende reacties (van college, directie, MO en fractievoorzitters) naar aanleiding van 
behandeling voorjaarsnota (zie pagina 2) aan te passen: 
 
b. 1e termijn raad/uitspreken algemene beschouwingen (AB’s) wel/niet: 

De heer Huisman geeft een toelichting op b. Hij wijst ondermeer op de informatie achterstand 
van de raad en de weinig dynamische 1e termijn in de raadsvergadering.  
De heer Vriesman en de heer Huisman bereiden voor het volgende presidium een nadere 
uitwerking ten aanzien van de opzet van de behandelwijze van de kadernota.   
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c. Spreektijd: 
Op verzoek van de heer Rijnten wordt de tekst “afzonderlijk door het presidium te laten 
vaststellen” aangepast, met dien verstande dat het presidium dit voorstelt. 
 

e. Langlopende financiële verplichtingen: 
Akkoord met dien verstande dat de raad de mei én de september-circulaire eerder toegezonden 
krijgt. De heer Vriesman vraagt het college van b&w dit te realiseren. 
 

i. Zitplaats college: 
Het presidium stemt in met het voorstel de zitplaatsen van zowel het college, als de 
burgemeester en griffier weer naar de oude situatie terug te brengen. Dat wil zeggen de 
burgemeester en de griffier aan de lange kant en de wethouders of op dezelfde plaats te 
handhaven dan wel de locatie nabij de toegang tot de trouwzaal vanuit de raadzaal. 
Een aangepaste plattegrond wordt tijdens het volgende presidium behandeld. 

  
 
5. Voorstel inzake behandeling begroting 2010-2013. 
Het presidium stemt in met de vermelde nieuwe data die betrekking hebben op de technische toelichting 
en de indiening en beantwoording van schriftelijke vragen. 
 
6. Voorstel werkbezoek raad. 
Het presidium stemt in met het voorstel van de heer Rijnten om een werkbezoek in het kader van 
toerisme te organiseren.  
De heer Huisman pakt e.e.a. verder op. 
 
7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 8 en 15 juni 2009 (RC.0433 en RC.0434) 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Rondvraag. 
• Naar aanleiding van een vraag van de heer K. Visser wordt opgemerkt dat de agenda’s met 

bijbehorende stukken van het presidium inmiddels op de internetsite staan. Ook wordt gewerkt aan 
publicatie van de stukken ten behoeve van de auditcommissie. 

• De heer Vriesman deelt een folder “Nederlandse code voor goed openbaar bestuur” van het 
Ministerie van BZK ter kennisname uit. 

 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 


