
Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 25 juni 2012 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker  
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn (vervanging van de heer Burggraaff) 
De heer L. Kuipers  
De heer D.R. Pastoor 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer T. Rijnten  
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig: 
De heer R.T.G. Prins 
Mevrouw S. Dekker  
De heer W. Burggraaff 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering.  

 
 Aanmelden bijeenkomsten.  
De griffier vraagt de aandacht voor het op het allerlaatste moment afzeggen van deelname aan 
bijeenkomsten. In financieel opzicht, maar ook met name voor de sprekers en betrokkenen is dit 
onwenselijk. 
 
 Twitteren tijdens vergaderingen.  
De voorzitter brengt het twitteren tijdens de vergadering aan de orde. Door het twitteren luistert men 
minder naar elkaar. Daarnaast doet hij een oproep persoonlijke aanvallen achterwege te laten. De 
onderlinge verstandhouding komt hiermee in het geding. Hij vraagt de leden dit dan ook  
bespreekbaar te maken in hun fractie. 
De heer Rijnten doet de suggestie “social media” tijdens de volgende raadsconferentie te bespreken. 
 
 Rondje burgemeester en gespreksonderwerpen.  
De voorzitter geeft aan, in de periode juli/augustus, bij de fracties langs te gaan om eens te polsen 
hoe het gaat. Hiertoe zullen afspraken gemaakt worden. Onderwerpen kunnen nu al worden 
doorgegeven, zodat die dan aan de orde kunnen komen. 
 
 Regionale bijeenkomst/conferentie over de (ideale) inrichting van de rekenkamerfunctie is 

gepland op 26 september 2012 (locatie in Den Helder) vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur.  
De griffier geeft aan dat de offerte voor een begeleidend buro is aangevraagd.  
De bijeenkomst is bedoeld voor alle raadsleden uit de Kop van Noord Holland.  

 
 
2. Bijzonderheden voor juni/juli. 
 

1. Werkbezoek raadsdelegatie gemeenteraad Alkmaar: 28 juni; 
2. Gast van de raad: 9 juli; 
3. Proefraad en afsluiting parlementaire jaar: 11 juli vanaf 18.00 uur en afsluiting omstreeks     

19.00 uur ; 
4. Zomerreces: 16 juli t/m 31 augustus (laatste raad op 9 juli).  
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3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en voorbespreken raadsvergadering 25 juni 2012. 
 
De behandeling van de Kadernota is naar tevredenheid verlopen. Dit format wordt volgend jaar weer 
gehanteerd. 
 
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgesproken: 
- met betrekking tot agendapunt 8 zal de fractie van de Stadspartij Den Helder een ordevoorstel doen 
om het voorstel tot het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling milieu en afval Kop van 
Noord-Holland van de agenda te halen en nogmaals te bespreken in de commissie; 
- de fractie van de PvdA doet een ordevoorstel om agendapunt 12, het voorstel tot het vaststellen van 
de Structuurvisie Den Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025, te bespreken na de 
vakantie;  
- de fractie van D66 kondigt een motie in met betrekking tot agendapunt 10, het voorstel tot het 
vaststellen van de programmarekening 2011 van de gemeente. Ook de fracties van de VVD, de PvdA, 
het CDA, D66, Trots en de ChristenUnie kondigen bij dit agendapunt een motie aan. 
 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van een nieuw informatieprotocol. (AU12.03981, RVO12.0219,  
    RB12.0150, IR12.0219, IR12.0217) 
 
Het presidium is akkoord met het doorgeleiden van het voorgestelde raadsvoorstel- en besluit voor 
behandeling in de commissie en raad.  
 
5. Gewijzigde indeling raadszaal. (IR12.0230) 
 
De aangereikte suggesties uit de vergadering van het presidium van 14 mei jl. zijn verwerkt. 
Het presidium is akkoord met de gewijzigde indeling. 
 
6.  Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2011. 
 
Het presidium stelt de bedragen naar aanleiding van de eindverantwoording van de fractie van SP vast.  
 
7. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 14 mei 2012 (RC.0486). 
 
De besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
8.  Rondvraag.  
 
-  
 
 
 
 
Ter kennisname en informatie: 
 
- eerstvolgende vergadering: 17 september 2012. 
 


