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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 7 juni 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer H. Baanstra (ter vervanging van de heer L. Kuipers) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer B.O.B. Haitsma (ter vervanging van de heer B. Reiff) 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
De heer R. Prins 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer R. de Jonge, raadsadviseur 
 
Afwezig:  
Mevrouw R. Post 
De heer P. Bakker 
De heer D.S. Emmelkamp 
  
 
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Van mevrouw Post en de heren Bakker en Emmelkamp is een bericht van verhindering ontvangen. 
 
2. Concept-notitie Burgerparticipatie Den Helder ‘Participatie in ontwikkeling’. 
Het presidium heeft het voornemen uitgesproken de notitie burgerparticipatie Den Helder ‘Participatie in 
ontwikkeling’ na het zomerreces van 2010 ter bespreking en vervolgens ter vaststelling aan de raad aan 
te bieden; 
De conceptnotitie, gedateerd 7 juni 2010, wordt naar het college van burgemeester en wethouders 
gezonden met het verzoek uiterlijk in augustus 2010 een reactie te geven, zodat deze kan worden 
betrokken bij de verdere behandeling. 
 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 7 juni 2010.  
De raadsvergadering van 17 mei jl. is kort geëvalueerd en de agenda van de raadsvergadering van 
hedenavond is kort doorgenomen.  
Gesproken is over het bepalen van bespreekpunten voor een raadsvergadering. 
De voorzitter geeft aan dat de algemene opvatting van de commissie wordt verwoord in het advies van 
de commissie. Als meerdere fracties nader in debat wensen te gaan in de raadsvergadering over een 
concreet bespreekpunt, dan wordt dit in het advies van de commissie opgenomen.  
Voorts staat het raadsleden vrij bij vaststelling van de raadsagenda het verzoek te doen agendapunten 
als bespreekpunten aan te merken. Een dergelijk verzoek wordt in de regel gehonoreerd en niet in 
stemming gebracht. 
 
4. Vaststelling besluitenlijst Presidium 17 mei 2010. 
De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitenlijst legt de griffier de 
procedure voor het reserveren van fractiekamers in de avonduren uit. De griffier komt nog nader bij de 
fractievoorzitters van de ChristenUnie en GroenLinks terug op hun specifieke vraag over de 
bereikbaarheid van de fractiekamers op de maandagavond. 
 
5. Rondvraag  
De griffier deelt mee dat de fractie van de VVD een verzoek heeft gedaan tot wijziging van de 
‘tafelsetting’ bij raadsvergaderingen. De voorzitter van de raad kan hiertoe besluiten na raadpleging van 
het presidium. Het presidium heeft geen bezwaren. 
De griffier meldt voorts dat de fractievoorzitters een mailbericht hebben ontvangen van de heer Van de 
Broek voor een bezoek aan de haven waarbij in eerste instantie gevraagd is of hieraan behoefte bestaat.  
Het presidium heeft hierop positief gereageerd. De griffier stemt de datum verder af met de 
initiatiefnemer. 
 


