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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 5 maart 2012 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker  
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
De heer R.T.G. Prins 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
Mevrouw S. Dekker 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.   
 
De griffier geeft aan nog in afwachting te zijn van de eindverantwoording fractievergoeding 2011 van de 
fracties van ChristenUnie en Stadspartij. De heer Pastoor neemt contact op met de griffier voor de 
eindverantwoording van de SP. 
 
2. Bijzonderheden voor maart/april. 
1. Trainingen spreken in het openbaar (voor raadsleden) op 13 maart en 3 april 2012;  
2. Gast van de raad op 19 maart 2012; 
3. Werkbezoek haven Rotterdam op zaterdag 28 april 2012; 
4. Voor de lezing van M. Schoenmaker op 26 april 2012 worden ook de buurgemeenten uitgenodigd. In  
 de toekomst zullen in de Noordkop met enige regelmaat lezingen worden gehouden.  
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen. 
Er zijn geen opmerkingen over de raadsvergadering van 30 januari en 13 februari 2012. 
 
4.  Voorstel aanpassing werkwijze van de raad en commissies (IR12.0103, RVO12.0026, 

RB12.0081). 
Het presidium is akkoord met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit naar de commissie en 
raad. 
 
5. Voorstel gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraadsleden (RVO12.0122, RB12.0087, 

IR12.0098, IR12.0097). 
Met betrekking tot de alinea over het opleggen van sancties, in de vorm dat het gesprek gevoerd kan 
worden, zegt de voorzitter toe de alinea daarover duidelijker op te stellen. 
Het presidium is overigens akkoord met het doorgeleiden van het raadsvoorstel- en besluit naar de 
commissie en raad. 
 
6. Concept informatieprotocol (IR12.0102, IR12.0104). 
Uw presidium is akkoord met het voorleggen van de concept-Notitie Actieve en passieve informatieplicht 
voor een reaktie aan het college van burgemeester en wethouders. 
 
7. Vaststelling besluitenlijst Presidium 30 januari 2012 (RC.0481). 
De openbare besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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8.  Rondvraag.  
De heer P. Bakker geeft aan dat raadslid P. Schilt zijn excuses heeft aangeboden aan de heer  
M. van Santvoort in verband met de persoonsverwisseling. Hij zal daarnaast, tijdens de raadsbrede 
commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling op 26 maart, van de gelegenheid gebruik maken 
dit openlijk recht te zetten. 
 
Ter kennisname en informatie: 
- Eerstvolgende vergadering: 2 april 2012. 
 
 
 
 


