
Bealuttenlllst van de vergadertnp van het presidium van 4 november 2013 IRC.) 

Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C M . Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer B.O.B. HaUsma 
De heer P. Koopman 
Mevrouw A A J . Jellema 
De heer L. Kuipers 
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 

De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 

Afwezta: 
De heer P. Bakker 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en stelt direct het verloop van de raadsbrede commissie van 30 
oktober aan de orde. De sfeer tijdens de commissie, bedoeld voor meningsvorming op de begroting, was 
beneden peil. Alle fatsoensnormen qua omgang met elkaar zijn overschreden. Het presidium steunt het 
logistieke voorstel om tijdens commissievergaderingen per fractie maximaal twee personen deel Ie laten 
nemen, naast het college met eventueel ondersteunende ambtenaren. 

• Stand van zaken regionallserlngrekenkamerfunctie: terugkoppeling bijeenkomst 21 oktober 2013 
(IR13.0318). 
De griffier geeft aan dat de bereidheid tot regionale samenwerking zeker aanwezig is. 
Binnenkort komt de raadswerkgroep Den Helder, Schagen en Texel weer bij elkaar om tol een 
concrete Invulling te komen. Uiteindelijk wordt de raad een voorstel voorgelegd. 

• Informeel overleg college-presidium. 
Het presidium geeft aan geen behoefte te hebben aan Informeel overleg nog dit jaar. 

2. Bijzonderheden voor november. 

• Gast van de raad: 18 november; 
• Begrotingsraad: 6 november. 

3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 4 november 
2013. 

De vergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen. 

4. Evaluatie werkwijze raad- en commissies: eerste bespreking (RB13.0081 en IR13.0292). 

Om de stukken zorgvuldig te kunnen voorbereiden en vanwege tijdgebrek stelt het presidium de 
bespreking van de rapportage uit tot het presidium van 2 december. 
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5. Voorstel naar aanleiding van bijeenkomst herijking Strategische Visie op 30 september Jl. 
(IR13.0320 en IR13.0319). 

Mevrouw Biersteker stelt voor de nadere beschouwing door werkgroepen achterwege te laten. Dit zal 
het proces vertragen. Het presidium spreekt af dat de burgemeester concrete vragen ontvangt ter 
beantwoording door het college. Hij komt daar in december op terug. 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: Inwerkprogramma (IR13.0326 en IR13.0321). 

Het presidium stelt het inwerkprogramma vast. Met dank aan de griffie. 

7. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: proces van coalitievorming/formatie (IR13.0322). 

De griffier vraagt het presidium kennis te nemen van de notitie en haar voorkeur uit te speken over de in 
de notitie opgenomen dilemma's. 
Vanwege tijdgebrek wordt de notitie doorgeschoven naar de agenda van 2 december.. 

8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 2 september 2013 (RC.0500) 

Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 2 september 2013 ongewijzigd 
vast. 

9. Rondvraag. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

Ter kennisname en Informatie: 

- Eerstvolgende vergadering: 2 december 2013. 
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