Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 25 juni 2007
Aanwezig:
De heer S. Hulman (voorzitter)
De heer W.F. Bellinga
Mevrouw T. Biersteker-Giljou
Mevrouw C.J. Dol-Cremers
Mevrouw R. Post
De heer R.T.G. Prins
De heer T. Rijnten
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch
De heer J. Wijker
De heer F.V.A. Hoogervorst
De heer F. Blok
Afwezig:
De heer P. Bakker
Mevrouw P.N. Bruin
De heer J.K. Visser

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De heer Hulman geeft een korte toelichting op zijn brief van 20 juni 2007 over de Behandeling
Voorjaarsnota 2008-2011 die naar aanleiding van de vergadering van het presidium van 19 juni 2007 is
verzonden.
2. Bijzonderheden voor juni-augustus 2007
Tijdens de vergadering van het presidium van 23 april jl. heeft het presidium besloten dat in laatste week
voor het zomerreces een reguliere raadsavond kon worden ingepland. De laatste reguliere
vergaderavond is gepland op woensdag 4 juli 2007. Het presidium stemt hiermee in.
3. Benoemen drie vertegenwoordigers vanuit de raad voor deelname klankbordgroep
“nieuwbouw stadhuis” (zie raadsbesluit van 11 juni jl.).
De heer Hoogervorst zal nagaan hoe de samenstelling van de klankbordgroep is en of besluitvorming
omtrent dit punt na het zomerreces kan plaatsvinden.
Vooralsnog gaat het presidium uit van van 2 deelnemers vanuit de coalitie en 1 deelnemer vanuit de
oppositie. Vanuit de coalitie hebben de heer Rijnten, de heer Bellinga en mevrouw Turnhout- van den
Bosch zich kandidaat gesteld. Vanuit de oppositie hebben mevrouw Biersteker- Giljou en de heer Visser
zich kandidaat gesteld.
Afgesproken is dat deze week nog uitsluitsel aan de griffie wordt gegeven over de definitieve kandidaten.
4. Raadslid in de klas
Het presidium is van mening dat dit succesvolle project weer moet worden opgepakt. De heer Bellinga
merkt op dat zoveel mogelijk raadsleden aan dit project mee moeten doen.
Mevrouw Dol-Cremers, mevrouw Turnhout-van den Bosch en mevrouw Kaamer van Hoegee pakken het
project weer op, waarbij de griffie een faciliterende rol zal spelen.
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5. Inhuur externen
De ChristenUnie heeft verzocht nader van gedachte te wisselen over het voorlopige onderzoek dat de
rekenkamercommissie heeft gedaan naar de inhuur van externen waarbij door de
rekenkamercommissie is aangegeven dat dit dieper onderzoek rechtvaardigt.
De heer Rijnten geeft aan dat het onderzoek nadrukkelijk een vooronderzoek was. Het vooronderzoek
heeft voldoende basis geboden voor conclusies en aanbevelingen. Een diepgaand onderzoek vindt de
rekenkamercommissie daarom juist niet noodzakelijk. Een dergelijk onderzoek zal geen grotere
afwijkingen aan het licht brengen.
Het presidium is in meerderheid van mening dat een dieper onderzoek naar de inhuur externen niet
noodzakelijk is.
6. Indeling raadszaal
Het presidium stemt in met het voorstel om:
- ten behoeve van de kwaliteit van de uitzending en vastlegging van de raadsvergaderingen de huidige
microfoonopstelling (inclusief de microfoon van het sprekersgestoelte) en het gebruik daarvan
vooralsnog te handhaven;
- in een later stadium (bijvoorbeeld bij de grote evaluatie na een jaar) te bezien of interruptiemicrofoons
nog van meerwaarde kunnen zijn.
7. Mededelingen van de raadsgriffier
De heer Hoogervorst deelt mee dat de debattraining gepland staat voor woensdag 12 en donderdag 13
september 2007. De training bestaat uit twee dagdelen waarbij gekozen kan worden voor het bijwonen
van de training op de woensdag- en donderdagmiddag of op de woensdag- en donderdagavond.
Uitnodiging voor het opgeven voor deze training volgt zo spoedig mogelijk.
De heer Hoogervorst deelt mee dat de bestuurlijke uitwisseling met de gemeente Texel plaatsvindt op
vrijdag 31 augustus 2007 vanaf 13.00 met aansluitend een gezamenlijk diner (het programma volgt nog).
De heer Hoogervorst deelt mee dat een verzoek is ontvangen om op maandag 2 juli 2007 na afloop van
de raadsvergadering kennis te maken met “Kritische vrienden”. Het presidium stemt hiermee in.
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 21 mei 2007
De besluitenlijst van de vergadering van 21 mei jl. is abusievelijk niet bij de stukken gevoegd. Dit punt
wordt voor de volgende vergadering weer geagendeerd.
9. Rondvraag
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering.
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