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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 13 december 2010 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker (vanaf punt 3a) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw S. Dekker (vanaf punt 3b) 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer T. Rijnten  
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven  
De heer M.P.W. Kruijer 
De heer L. Kuipers 
De heer B. Reiff 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  
 
Invulling agendacommissie/voorzitterschap raadscommissies 
In verband met de invulling agendacommissie/voorzitterschap raadscommissies kondigen de fractie van 
de SP en de PvdA aan dat zij een voorzitter zullen aandragen vóór 17 januari 2011. 
 
2.  Bijzonderheden voor november/december 2010. 
1. 21 december: eindejaarsborrel in Zevenskoop 
2. 3 januari: nieuwjaarsreceptie (Kampanje) 
3. 10 januari: einde reces, start commissievergaderingen 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering  
 13 december 2010 
Mevrouw Dol geeft aan dat haar fractie zich ongemakkelijk voelt dat de burgemeester portefeuillehouder 
is van een belangrijk punt als project nieuwbouw stadhuis. De voorzitter neemt hier kennis van en zegt 
toe hierop in januari terug te komen. 
 
Met betrekking tot de raadsvergadering van hedenavond worden de aandachtspunten en 
bijzonderheden samen met de voorzitter kort worden doorgenomen: 
- de fractie van de ChristenUnie dient een amendement in bij agendapunt 6 (voorstel tot het wijzigen 

van de Financiële verordening gemeente Den Helder 2009) waarmee het schrappen van artikel 5a 
over de informatieplicht ongedaan wordt gemaakt, conform de adviezen van de auditcommissie en 
de commissie Bestuur en Middelen. Het amendement wordt unaniem aanvaard; 

-  de fractie van de Stadspartij Den Helder dient een ordevoorstel in om agendapunt 15 (het voorstel 
van het college van burgemeester en wethouders over het project nieuwbouw stadhuis) en 16 (het 
initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA tot behoud van het voormalige postkantoor en 
nieuwbouw van het stadhuis op de locatie stationsplein) van de agenda te halen; 

-  de fractie van de ChristenUnie dient een ordevoorstel in om alleen agendapunt 15 van de agenda te 
halen; 

-  de behandeling van de agendapunten 15 en 16 vindt plaats na de behandeling van agendapunt 12; 
- op verzoek van de heer Rijnten worden de agendapunten 15 en 16 niet in combinatie behandeld.  
 
3b. Evaluatie begrotingsraad: notitie fracties Trots, VVD, D66 en CDA 
De laatste zin in de notitie over de wijze van behandeling van de begroting (en Kadernota) bij punt 2 
“hierna kunnen geen amendementen en moties meer worden ingediend, tenzij de raad op dat ogenblik 
anders beslist” is overbodig en zal worden verwijderd. 
In januari zal een voorstel via de agendacommissie aan het presidium worden voorgelegd. 
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4. Wijziging zienswijze gericht tegen fusiegemeente Hollands Kroon 
De burgemeester van Wieringen heeft het college gevraagd onze zienswijze te herzien. Het argument 
dat hierbij is gegeven is dat regionale samenwerking essentieel is bij het benutten van de economische 
potenties in de Kop van Noord Holland en onze eerder ingediende zienswijze daar niet aan bijdraagt. 
Het college heeft besloten om de eerder ingediende zienswijze te herzien middels bijgevoegde brief. Het 
presidium is akkoord met voorgestelde. 
 
5. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2011 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit naar commissies en raad. 
 
6. Verordening op de fractieondersteuning 2011 
Het presidium stemt in met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit naar commissies en raad. 
 
7. Voorstel tot het organiseren van een werkconferentie over maatschappelijk aanbesteden 
In de memo wordt ingegaan op het initiatief van de fractie van de CDA om mogelijkheden voor het 
toepassen van werkwijzen volgens maatschappelijk aanbesteden te verkennen. Mevrouw Kolhorn 
benadrukt dat het voorstel niet alleen een verzoek is van de coalitie maar ook van diverse 
maatschappelijke instellingen. 
 
Het presidium stemt in met het organiseren van een werkconferentie over maatschappelijk aanbesteden 
overeenkomstig bijgevoegde memo. Het resultaat van de conferentie zal worden verwerkt tot een 
voorstel aan het college van B&W die dit met de raadscommissie bespreekt. 
 
De heer Rijnten verlaat de vergadering. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 15 november 2010 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergadering van 15 november 2010 vast. 
 
9. Rondvraag 
Mevrouw Biersteker haalt nogmaals het sociale aspect van een borrel na de commissievergaderingen in 
de kantine. De griffier geeft aan dat dit met de bodes is besproken en dat er tot een half uur na afloop van 
de laatste vergadering in de kantine een borrel kan worden geschonken. 
 
De griffie zal op verzoek van de heer Bakker nagaan of Stichting NW8 nog subsidie van de gemeente 
ontvangt. 
 
De heer Bakker wijst op geopende post in zijn postvak en vraagt wat de werkwijze hierbij is. De griffie 
vraagt dit na bij de afdeling Facilitair Bedrijf. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 31 januari 2011.  


