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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 18 februari 2008 
 
 
Aanwezig: 
De heer S. Hulman (voorzitter) 
 
De heer P. Bakker 
De heer W. F. Bellinga 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer R.T.G. Prins 
De heer T. Rijnten 
Mevrouw W.G.M.E. Turnhout-van den Bosch 
De heer J.K. Visser 
De heer J. Wijker  
 
De heer M. Huisman 
De heer F.V.A. Hoogervorst 
 
Afwezig: 
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
 
 
  
  
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering. 
 
Op woensdag 14 mei en woensdag 25 juni 2008 (laatste voor het zomerreces) vinden extra 
raadsvergaderingen plaats. De griffier zal de raad hierover schriftelijk informeren. 
 
Suggesties over de nieuwe inrichting van de leeskamer zijn nog tot en met 22 februari 2008 mogelijk. 
 
Voorgesteld is om op een nader te bepalen datum in april 2008 een overleg tussen het presidium en het 
college te plannen. Onderwerpen voor dit overleg en voorstellen over de samenstelling van de 
afvaardiging vanuit het presidium dienen bij de griffier te worden ingediend. 
 
2. Bijzonderheden voor maart/april 2008 
-  Themabijeenkomst Lokaal integraal veiligheidsbeleid: 17 maart 2008. 
- Bespreking nota toerisme en presentatie TSR: 7 april 2008. 
- Themabijeenkomst Programma Randstad Urgent: 21 april 2008. 
Het presidium neemt kennis van de genoemde bijeenkomsten.  
 
3. Data planning en controlcyclus 2008 
Het presidium stemt in met de detailplanning en de daarbij voorgestelde behandelwijzen.  

 
4. Beheer gelden fractievergoeding  
Het presidium spreekt met betrekking tot de mogelijkheden omtrent het beheer van de 
fractievergoedingen in grote meerderheid zijn voorkeur uit voor variant nummer 2, de zakelijke (aparte) 
rekening. Na een jaar vindt een evaluatie plaats. 
 
5. Besluitvormingproces uitwerkingsplan Stadshart/Willemsoord 
De burgemeester zegt dat hij heeft begrepen dat het verzoek van de fractie van de ChristenUnie inzake 
het uitwerkingsplan Stadshart/Willemsoord binnen de raad breed wordt gedragen. Hij zal het verzoek 
positief insteken in het college en de uitkomst communiceren met het presidium. Het presidium stemt 
hiermee in.  
 



 
  Presidium 18 februari 2008 

2 

6. Brief griffiers i.v.m. aanbevelingen inzake gemeentelijke deelnemingen 
Op 24 januari 2008 heeft het griffiersoverleg Noord-Holland-Noord u de bij deze agenda gevoegde brief 
toegezonden, waarin de bijlage een notitie is gevoegd met een aantal concrete handreikingen over 
aansturings- en beheersproblematiek bij verbonden partijen. Het presidium zal het college van b&w 
verzoeken de in de bovengenoemde brief genoemde handreikingen te betrekken bij de totstandkoming 
van de nota inzake gemeentelijke deelnemingen (en eventuele afwijkingen van deze handreikingen te 
motiveren). Daarnaast zullen de aanbevelingen eveneens worden verzonden aan de 
rekenkamercommissie, en wel aan de heer De Bruin. Hij houdt zich binnen de rekenkamercommissie 
bezig met dit onderwerp. De griffier stemt de procesgang af.  
 
7. Brief Rekenkamercommissie n.a.v. evaluatie Rekenkamercommissie 
Het presidium verstrekt de griffie(r) de opdracht een raadsvoorstel voor te bereiden met betrekking tot 
de in de brief van de rekenkamercommissie genoemde punten. Het presidium zal vervolgens het 
voorstel doorgeleiden naar de raad door tussenkomst van de commissie Bestuur en Middelen.  
Op verzoek van mevrouw Turnhout wordt ook het college verzocht commentaar op de brief te geven.  
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 17 december 2007 
De besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2007 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
9. Rondvraag  
Er is een aantal onderwerpen aan de orde gebracht waarover is afgesproken dat deze zullen worden 
betrokken bij de evaluatie van de werkwijze van de raad en raadscommissies. Het gaat om logistieke 
zaken rondom de vergaderingen, een tijdiger toezending van stukken, cameraregistratie van 
commissies, de procesgang met betrekking tot agendering van stukken e.d. 
Naar aanleiding van het jaarplan van de raadsgriffie vraagt de heer Rijnten naar het 
functioneringsgesprek met de raadsgriffier. De voorzitter zegt dat hierover een voorstel zal worden 
gedaan. 
De heer Prins zegt dat de auditcommissie verzoekt om aanvullende faciliteiten ten behoeve van de 
verslaglegging van de vergaderingen. Hij zal hierover in overleg treden met de griffier om te bezien wat 
de mogelijkheden zijn. 
 
Ter kennisname en informatie: 
Het presidium neemt kennis van de Startnotitie (raads)werkgroep “Verbetering leesbaarheid begroting”.  
 
 
De volgende vergadering van het presidium is op 10 maart 2008.  
 


