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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 3 maart 2014 (BSL14.) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
De heer P. Bakker (vanaf agendapunt 3) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma  
Mevrouw A.A.J. Jellema  
De heer P. Koopman  
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
Mevrouw C.M. Dekker 
De heer R.T.G. Prins 
 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen bijzonderheden. 
De griffier vraagt de fracties die hun eindverantwoording fractievergoeding nog niet hebben ingediend dit 
alsnog spoedig te doen. 
 
 
2.  Bijzonderheden voor maart 
 
1. Verkiezingsdebatten: 11 (centrum) en 13 maart (Julianadorp); 
2. Speciale Gast van de Raad: 17 maart; 
3. Gemeenteraadsverkiezingen: 19 maart;  
4. Verkiezingsfeest: 19 maart om 21.00 uur in de Plaza, later op de avond een voorlopige uitslag; 
5. Definitieve uitslag: 21 maart (10.00 uur, raadszaal). 
 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 3 maart 2014 
De heer P. Bakker komt de vergadering binnen. 
 
De vergaderingen van 27 januari en 17 februari 2014 worden (kort) geëvalueerd.  
Naar aanleiding van het vertrek van diverse fracties tijdens de raadsvergadering van 17 februari en de 
diverse briefwisselingen daarna komt de voorzitter van de raad nog deze week met een uitvoerige 
reactie. 
 
Op 3 maart 2014  is door de oppositie, behalve de fractie van ChristenUnie, een brief verzonden naar het 
ministerie van BZK ter attentie van minister Plasterk waarin om een nietig verklaring van raadsbesluit 
bestemmingsplan Stationslocatie van 17 februari 2014 (RB14.0007) wordt verzocht. Een kopie van de 
brief wordt toegevoegd aan de Lijst ingekomen stukken. 
 
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen. 
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4.  Evaluatie werkwijze raad en commissies (RVO14.0027, RB14.0023, IR13.0292) 
5.  Wijzigingen reglementen van orde raad en commissies 2014 (RVO14.0031, RB14.0021,  
 RVO14.0032, RB14.0022) 

Mw. Jellema vraagt zich af waarom een ruime participatie van het college is opgenomen, nadat uit de 
evaluatie blijkt dat 83% van de ondervraagden dat niet wil. 

De voorzitter licht toe dat het college wil kunnen reageren op zaken die feitelijk onjuist zijn. De griffier 
geeft aan dat de rol van het college een ondergeschikte is. Het gaat om de meerwaarde in het totaal. 
 
Het presidium stemt in met doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit voor behandeling in 
commissie en raad na de gemeenteraadsverkiezingen.  
 
 
6.  Concept-Jaarplan raadsgriffie 2014 (IR14.0028 en IR14.0029) 
 
Mw. Jellema stelt de input voor Raad en Daad aan de orde. Afgelopen raadsperiode liet de inzet van de 
raadsleden enigszins te wensen over. Zij vraagt de fracties in de toekomst meer in de pen te kruipen. 
 
Mw. Dol vraagt waarom bij de jongerenprojecten het resultaat niet altijd uitgevoerd wordt. De griffier 
antwoord dat dat lastig is. Het vertrek van de leerlingen of de coördinatie van de scholen bij de uitvoering 
van het winnende project blijft uit waardoor de uitvoering te wensen over laat. 
De griffier zegt toe bij de tekst een opmerking toe te voegen dat de uiteindelijke uitvoering niet altijd lukt. 
 
Met in achtneming van de tekstuele toevoeging stemt het presidium in met het Jaarplan raadsgriffie 
2014.  
 
 
7.  Vaststelling besluitenlijst Presidium 27 januari 2014 (BSL14.0012)  
 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 27 januari 2012 ongewijzigd vast.  
 
 
8.  Rondvraag 

De grifier zou graag voor 19 maart met de lijsttrekkers de logistieke zaken rondom de verkiezingen 
bespreken. Het presidium stemt hiermee in en de griffie zoekt hiervoor een datum. 

Mw. Dol uit haar ongenoegen over het aantal bijeenkomsten die in deze tijd worden gepland, naast de 
bijeenkomsten vooruitlopend aan de verkiezingen. Een aantal evenementen vallen zelfs samen.  

Mw. Biersteker vraagt de stand van zaken omtrent het gedogen van een aantal activiteiten rond de 
crossbaan en de vraag vanuit de federatie om nog meer evenementen. De voorzitter geeft aan dat het 
college bereid is om mee te denken, maar dat geen concrete toezeggingen zijn gedaan. Gemeente Den 
Helder heeft, in een eerder stadium, enkel toegezegd tijdelijk het motorcrossen op Kooijpunt toe te staan 
in afwachting van een permanente crossbaan in Wieringermeer. De federatie is voornemens een 
aanvraag in te dienen, waarna via de vergunningprocedure een ordentelijke behandeling volgt waarbij 
de gemeenteraad zal worden betrokken. 

  

Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 22 april 2014.  
 

  


