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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 6 november 2014 (BSL14.0066) 
 
Aanwezig: 
De heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw K. van Driesten 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer E.M. Krijns 
De heer L. Kuipers 
De heer P.R. Reenders 
De heer M. Vermooten 
De heer M.C. Wouters 
 
Afwezig: 
Mevrouw R. Post  
Mevrouw F.F. van der Paard 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, griffiemedewerker 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
2.  Bijzonderheden voor november 
De volgende zaken komen aan der orde: 

• Bijeenkomst nieuwe raadsleden: 13 november;  
• Koken met de raad: 25 november; 
• Uitnodiging voor het overleg rekenkamercommissie – fractievoorzitters op 1 december volgt; 
• Uitvoering motie raadspen: zie e-mail van 17 september jl. (M14.00009 en IR14.0142). Het 

presidium onderkend dat het initiatief tot uitvoering van deze motie in de eerste plaats opgepakt 
dient te worden door de werkgroep vanuit de raad; 

• In verband met de regionale bijeenkomsten is het vergaderschema 2015 gewijzigd. 
Het actuele schema wordt toegezonden.  

 
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en bespreken raadsvergadering 4 november 2014 
 
Over de vergadering van 20 oktober 2014 zijn geen opmerkingen gemaakt en de begrotingsraad van 
hedenavond is besproken.  
 
4. Raadsacademie (IR14.0139, IR14.0140, IR14.0141) 
 
Het presidium heeft positief gereageerd op de presentatie en het voorstel tot deelname aan de 
raadsacademie. Met ingang van 2015 zal ook de gemeenteraad van Den Helder aan de pilot 
raadsacademie deelnemen voor de duur van één jaar. 
Het presidium is akkoord met het voorstel het raadsbudget voor opleidingen in 2015 te delen door de elf 
fracties. 
De griffier vraagt de fractievoorzitters vóór 1 december 2014 door te geven hoe zij het budget hebben 
verdeeld binnen de raads- en of commissieleden. 
Het uiteindelijke budgetbeheer blijft bij de griffie.  
 
5. Klachtenregeling raad sociaal domein (IR14.0138) 
 
Het presidium reageert positief op de memo. Men is benieuwd naar de uitwerking ervan.   
Ook dienen er namen van ambtenaren bekend te zijn, dan wel aanwezig te zijn, in verband met het 
kunnen doorverwijzen door de raadsleden bij bepaalde vragen en eventueel klachten. 
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6. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 1 en 29 september 2014 (BSL14.0057/BSL14.0058) 
 
Het presidium stelt de besluitenlijst van de vergaderingen van 1 en 29 september 2014 vast. 
 
7. Rondvraag 
 
- de voorzitter geeft aan dat er op korte termijn een gesprek komt over de stand van zaken met de 
directie van het Gemini Ziekenhuis. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering: 1 december 2014.  
 
 
 
 
 
 


