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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 15 oktober 2012 (RC.) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer H.C. Baanstra (vervanging van de heer L. Kuipers)  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer M.L.C. Nihot (vervanging van de heer P. Bakker) 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
Mevrouw S. Dekker 
De heer L. Kuipers  
De heer T. Rijnten 
 
 
 
1. Opening en mededelingen (RC.0488).  
De voorzitter opent de vergadering.  
Bericht van verhindering ontvangen van de heer Bakker, de heer Kuipers, de heer Rijnten en mevrouw 
Dekker. 

 
De burgemeester geeft aan dat hij voornemens is om toe te treden tot het bestuur van de 
rijksopleidingsinstituut van de PBLQ te Den Haag. Deze nevenfunctie zal enkele dagdelen per jaar in 
beslag nemen en is onbezoldigd. Het presidium geeft aan hiermee in te stemmen. 
 
De voorzitter wijst nogmaals op de plicht van de commissieleden dat zij hun nevenfuncties ter inzage 
moeten geven. Hij vraagt de fractievoorzitters dit nogmaals te benadrukken onder de betrokkenen met 
het verzoek hun nevenfuncties in te dienen bij de griffie. 
 
2.  Bijzonderheden voor oktober/november. 
 

1. Extra raadsvergadering n.a.v. uitvoering motie nieuwbouw Stadhuis: 16 oktober. 
2. Regionale themalezing op Texel: 18 oktober. 
3. Herfstreces: 22 – 26 oktober. 
4. Begrotingsbehandeling: raadsbrede commissie 31 oktober, raad 7 november. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 15 oktober 2012. 
 
De heer Baanstra geeft aan dat de toon van de insprekers tijdens de laatste commissievergadering naar 
de raads- en collegeleden ronduit onbeleefd was. De voorzitter zegt toe hierover tijdens de raad van 
hedenavond een opmerking te maken. 
 
De heer Nihot stelt dat in de memo van wethouder Bruin ten aanzien van bestemmingsplan Oud  
Den Helder 2012, bij de opmerkingen van de commissie, nog een adres ontbreekt. Deze opmerking zal 
tijdens de raadsvergadering onder vermelding van een technische aanpassing worden behandeld.  
 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergaderingen van 17 september en 1 oktober 2012. 
 
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgesproken: 
Met betrekking tot agendapunt 8 “Voorstel tot het vaststellen van de regionale uitgangspunten 
opgenomen in het visiedocument 'Meedoen en iets betekenen' Regio Kop van Noord-Holland over de 
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decentralisatie van AWBZ begeleiding naar Wmo” dienen de fracties van de PvdA en GroenLinks een 
amendement in, inhoudende het tweede gedachtestreepje van het besluit te vervangen door de 
volgende tekst: “Gemeenten sturen op de geboden dienstverlening en kwaliteit van de ondersteuning en 
op te behalen resultaten. Zij geven hierbij professionals de ruimte voor invulling”. 
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een amendement in, inhoudende het zesde gedachtestreepje 
van het besluit te vervangen door de volgende tekst: "De gemeenten onderzoeken jaarlijks de 
tevredenheid van de cliënt over de geboden dienstverlening en de kwaliteit van de ondersteuning". 
 
Daarnaast is de fractie van de Vrije Socialisten voornemens een amendement in te dienen, inhoudende 
het toevoegen van een zevende gedachtestreepje aan het besluit met de volgende tekst: “De gemeenten 
onderzoeken jaarlijks de tevredenheid van de professionals over de geboden dienstverlening en de 
kwaliteit van ondersteuning”. 
 
Met betrekking tot agendapunt 9 “Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de verordening op de 
heffing en invordering van hondenbelasting 2012” dient de fractie van de ChristenUnie een amendement 
in, inhoudende artikel 9a van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting aan te 
vullen met de volgende zinsnede: “Bezitters van werkhonden, zoals blindengeleidehonden, 
politiehonden en hulphonden, kunnen zich kosteloos laten voorzien van een hondenpenning bij 
registratie in het daarvoor bestemde bestand.”. 
 
4.  Werkbezoek in combinatie met werkconferentie gemeenteraad (IR12.0301). 
Het presidium stemt in met het, uit praktische overweging, combineren van het werkbezoek aan de 
gemeente Vlissingen op 9 november 2012 met de werkconferentie op zaterdag 10 november 2012.  
 
In verband met onder meer het samenstellen van het programma en het maken van nadere afspraken 
met de partijen die ons ontvangen is het is van groot belang zo snel mogelijk te weten hoe groot de 
belangstelling is. Vandaar het verzoek aan raads- en collegeleden zich vóór vrijdag 19 oktober aan te 
melden. 
De griffier geeft aan een minimum aantal raadsleden van twintig aan te houden. 
 
5.  Uitwerking regioconferentie inrichting lokale rekenkamer(functie) (IR12.0300). 
 
Het presidium vraagt de griffier de gemeenten uit de Kop van Noord Holland alsnog te motiveren door te 
participeren in het model van een gezamelijke rekenkamer(functie), ondanks de lage bereidheid om 
elkaar te vinden. Bovenal omdat de gemeenten een aantal gemeenschappelijke zaken hebben. 
 
6.  Vergaderschema 2013 en data detailplanning P&C cyclus 2013 (AU12.12547, IR12.0302). 
 
Het presidium stelt het voorgestelde vergaderschema 2013 en de in de P&C brief opgenomen 
detailplanning met de daarbij voorgestelde behandelwijzen vast. 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 17 september 2012 (RC.0489). 
 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 17 september 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
8.  Rondvraag.  
 
- de heer Pastoor heeft wethouder Turnhout gevraagd de subsidies op de gemeentesite publiek te 

maken. 
 
- de heer Prins vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het “rondje van de burgemeester 

langs de fracties”. Door drukke omstandigheden heeft de burgemeester dit even moeten uitstellen. 
Het “rondje” volgt binnenkort. 

 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 19 november 2012.  


