
Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 14 mei 2012 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker  
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw S. Dekker  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
De heer R.T.G. Prins 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  

 
 om 18.30 uur volgt de technische toelichting op de jaarrekening; 
 extra (besloten) commissievergadering over de aanbesteding van de nieuwbouw van het stadhuis op 

23 of 24 mei (deze data zijn inmiddels gewijzigd naar 31 mei en 7 juni); 
 in september zal een regionale bijeenkomst over de gezamelijke rekenkamerfunctie worden gepland; 
 aanmelden voor de bijeenkomst in het Gemini op 16 mei is noodzakelijk in verband met de logistieke 

voorzieningen. Tijdens de bijeenkomst zal geen geheime informatie worden gegeven. Het presidium 
communiceert dit aan de eigen fractie. 

 
2. Bijzonderheden voor mei/juni. 
 

1. Behandeling Kadernota: spoorboekje is op 26 april jl. verspreid.  
2. Over de kook: 22 mei, vanaf 18.00 uur. En ook de volgende datum van 9 oktober is vol. 
3. Extra raadsbrede commissievergadering over het stadhuis: 31 mei. 
4. Gast van de raad: 4 juni. Gastheren/vrouwen mogen zich aanmelden bij de griffie. 

 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 14 mei 2012. 
 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergadering van 2 en 23 april 2012. 
 
De vergadering van 14 mei 2012 wordt kort doorgesproken: 
- met betrekking tot agendapunt 6, voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer  
 H. Lesterhuis RA als extern lid van de rekenkamercommissie en het benoemen van een 

selectiecommissie, geeft de heer Bakker aan geen voorstander te zijn van het gekozen 
selectiesysteem. Zijn fractie heeft voorkeur voor een externe selectie. De griffier kijkt, nog voor de 
raadsvergadering, de verordening erop na; 

- de fractie van de PvdA kondigt een motie aan bij agendapunt 8, het voorstel tot wijziging van de 
eerste fase Uitwerkingsplan Stadshart en de planperiode van de exploitatie te verlengen tot 31 
december 2018. Ook de fractie van de ChristenUnie kondigt bij dit agendapunt een motie aan; 
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- de fracties van de PvdA, GroenLinks, Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten kondigen een 
amendement aan bij agendapunt 9, het voorstel tot het indienen van wensen en bedenkingen met 
betrekking tot een garantstelling aangaande een lening aan Willemsoord BV ten behoeve van een 
investering in de nieuwe schouwburg. Ook de fractie van de ChristenUnie kondigt bij dit agendapunt 
een amendement aan; 

- de fractie van TROTS dient een motie vreemd aan de orde van de dag in inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen voor 1 september 2012 beleid uit te werken gericht op een 
tegenprestatie naar vermogen bij de WWB.       

 
4. Evaluatie overleg presidium – college 12 april 2012 
 
Dit informeel overleg is, ondanks dat een aantal leden zonder afbericht niet zijn gekomen, door de 
aanwezige leden als positief ervaren en dit initiatief, om de onderlinge verstandhouding te bevorderen 
en de informatievoorziening af te stemmen op de behoeften, zal dan ook worden voortgezet. De 
burgemeester vraagt een ieder tijdig aan te geven of men hierbij aanwezig is. 
 
5. Rapportageformat exploitatie Stadshart (IR12.0170, IR12.0169, IR12.0171, Bl09.01483) 
 
Het presidium stelt de format “Periodieke rapportage exploitatie Stadshart” (IR12.0169) vast.  
Het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen jaarlijks uiterlijk op 15 maart en  
15 september een periodieke rapportage over de exploitatie van het Stadshart, overeenkomstig de onder 
1. genoemde format, aan de raad ter bespreking aan te bieden.  
Het presidium verzoekt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks in april in een besloten 
commissievergadering uitleg te geven over de geactualiseerde (grond)exploitatie van het stadshart. 
 
6.  Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2011. 
 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording van de fracties van D66 en 
ChristenUnie vast.  
Aan de eindverantwoording fractievergoeding 2011 van de fractie van de SP wordt gewerkt. 
 
7. Gewijzigde indeling raadszaal (IR12.0183). 
 
De wijziging van deze indeling van de zitplaatsen is het gevolg van het raadsbesluit de werkwijze na het 
zomerreces te wijzigen door onder meer te gaan werken met spreekgestoelten, waar vanaf dat moment 
alleen (staand) van gesproken kan worden.  
De griffier geeft aan dat de positie van de spreekgestoelten uitgangspunt is geweest bij deze indeling. 
De suggesties vanuit het presidium verwerkt de griffie in een nieuwe indeling. 
 
8. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 2 april 2012 (IR12.0184/IR12.0185). 
 
De besluitenlijsten (die van de openbare, als de destijds besloten) vergadering van 2 april 2012 worden 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
9.  Rondvraag.  
 
- de heer Bakker vraagt van de griffie een betere onderbouwing van de reden als besloten wordt een  
 commissievergadering te laten vervallen. 
  
- mevrouw Biersteker meldt de voortgang van de besprekingen rondom het voorontwerp Willemsoord 

en dat dit binnenkort aan het college en de raad wordt toegestuurd. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 
- eerstvolgende vergadering: 25 juni 2012. 
 


