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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter opent de ingelaste extra vergadering van het presidium om 22.00 uur. Het verzoek voor deze 
ingelaste vergadering is door de fractievoorzitters gedaan in de voorafgaande bijeenkomst waarin de 
fractievoorzitters het verslag van de informateur, de heer H. Boskeljon, over de informatieronde hebben 
besproken.  

2. Voortgang informatieproces
De voorzitter geeft aan dat er twee voorstellen voorliggen.
1. Het voorstel van de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp om door te gaan met de 
informatieronde met de toevoeging dat:
- er een werkconferentie komt aangaande het herstel van vertrouwen;
- er een extra duo-coinformateurs worden aangesteld;
-  de onderzoeksopdracht als volgt verruimd wordt: ‘Onderzoek of er een werkbare coalitie mogelijk is   

die zo goed als mogelijk recht doet aan de verkiezingsuitslag’.
2. Het voorstel van de fractie van Beter voor Den Helder om het informatieproces over te nemen.

De voorzitter geeft aan dat het voorstel onder 1. al uitgebreid is besproken in de voorafgaande bijeenkomst 
en dat hiervoor blijkbaar niet voldoende draagvlak is. Hij geeft de heer Assorgia de gelegenheid zijn 
voorstel onder 2. nader toe te lichten.

De heer Assorgia geeft aan de nieuwe informatieronde met alle partijen te willen aangaan. Daarnaast geeft 
hij, naar aanleiding van een vraag van de heer Krul, aan dat hij bereid is de formulering van de opdracht 
aan de informateur in het presidium te bespreken. Ook zal hij in die vergadering een voorstel voor een 
informateur doen.

De voorzitter brengt het voorstel genoemd onder 2. in stemming. 
De heren Assorgia, Van den Born, Kos, Krul, Verhoef, Vermooten en de Vrij en de dames Bais, List en 
Polonius stemmen voor het voorstel.
De dames Boessenkool en Hamerslag stemmen tegen het voorstel.  
  
3. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.20 uur.


