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CONCEPT Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 14 december 2009 
 
 
Aanwezig: 
De heer C.J. Vriesman (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou (sluit aan halverwege punt 4) 
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.D. de Bruin 
De heer R.T.G. Prins  
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer J.C. van Dongen 
Mevrouw R. Post 
De heer J. Wijker 
  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
De griffier vraagt aandacht voor het inleveren van verouderde tokens bij de griffie. De inlogaccounts 
hiervan zijn per 10 juli 2009 geblokkeerd en dus niet meer bruikbaar. 
 
Het presidium staat positief tegenover het voorstel om een lijsttrekkersdebat in de wijken Nieuw  
Den Helder, Den Helder centrum en Julianadorp te houden (3 in totaal), mits geen doublures ontstaan 
met initiatieven van andere organisaties. 
 
2. Bijzonderheden voor december 2009/januari 2010 t.k.n. 
-  Kerstfeest gemeente 18 december 2009; 
-  Installatieraad nieuwe burgemeester en nieuwjaarsreceptie: 4 januari 2010. De formele uitnodiging 

voor de raadsvergadering volgt. 
 
3. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland (AU09.09823, 
AI09.11961 en AU09.10684). 
De heer Vriesman deelt (de nog niet ondertekende) raadsinformatief nr. RI09.0109 over de stand van 
zaken met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van de Kop van Noord –Holland uit (ter kennisname). 
Daarna geeft hij een korte mondelinge toelichting over de laatste ontwikkelingen. 
 
4. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 (RC.0445).  
In de notitie zijn praktische elementen opgenomen voor een eerste bespreking ingaande op de wijze 
waarop een overdracht van de oude aan de nieuwe raad op inhoud (documentatie) en proces 
(werkwijze) kan plaatsvinden.  
De notitie wordt puntsgewijs doorgenomen en het presidium geeft haar behoeften aan, zodat de 
definitieve notitie in januari, samen met het inwerkprogramma, kan worden aangeboden. 
 
1. Inwerkprogramma voor nieuwe raadsleden: 
Het presidium reageert positief op het voorstel om de nieuwe kandidaten die op de kieslijsten staan een 
avond vóór de verkiezingen aan te bieden om hen te informeren over het raadslidmaatschap in 
algemene zin. De griffie pland een datum en draagt zorg voor de invulling. 
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2. Formatie: 
Op een later stadium wordt deze suggestie nogmaals voorgesteld. 
 
3. Ondersteuning bij raads/collegeprogramma: 
Is akkoord. 
-  De griffier wordt gevraagd tijdens de coalitieonderhandelingen de afspraken schriftelijk vast te 

leggen; 
-  Bij het opstellen van het coalitieakkoord is een onafhankelijk voorzitter (formateur) wenselijk in 

verband met het voeren van onderhandelingen. 
 
4. Raadsconferentie voor zomerreces: 
Inititatief wordt als nuttig en waardevol gezien. 
 
5. Exitgesprekken vertrekkende raadsleden: 
Is akkoord. Organisatie ligt bij de griffie. 
 
6. Training, opleiding en coaching (nieuwe) raadsleden: 
Akkoord, met dien verstande dat voor wat de ‘coaching’ betreft een voorbehoud wordt gemaakt; 
aangegeven is dit onderdeel direct na de verkiezingen opnieuw te bespreken. 
 
Eventuele overige suggesties kunnen bij de griffier worden gemeld. 
  
5. Evaluatie RIS/BIS (RC.0444 en IR09.0620). 
Het presidium stemt in met het rapport “Evaluatie raadsinformatiesysteem” van november 2009 en de 
daaruit voortvloeiende aanbevelingen zoals opgenomen in hoofdstuk 2. 
De uitvoering van de aanbevelingen worden opgenomen in het Jaarplan 2010 van de raadsgriffie. 
 
Presidium acht het wenselijk dat de actuele regelgeving op een centraal punt zou moeten worden 
geregeld. Voor de borging van actuele verordeningen zou iemand verantwoordelijk gesteld moeten 
worden. De griffier brengt e.e.a. onder de aandacht bij de gemeentesecretaris. 
 
6. Vaststelling besluitenlijst Presidium van 2 (RC.0442) en 30 november 2009 (RC.0443).  
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Agenda raad hedenavond. 
In verband met de vele agendapunten voor de raadsvergadering geeft de heer Vriesman aan dat hij de 
raad zal voorstellen de hamerpunten 13 t/m 19 over diverse verordeningen te behandelen na 
inhoudelijke behandeling van punt 23 “voorstel tot vaststelling Verordening vestiging alleenrecht 
participatievoorzieningen”.  
Agendapunt 21 over de WMO bestemmingsreserve zal als hamerpunt blijven staan. 
Het voorstel van de heer De Bruin om de genoemde punten individueel in stemming te brengen wordt 
aangenomen. 
 
8. Rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
 
De eerstvolgende vergadering staat gepland op 18 januari 2010. 


