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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 16 juni 2014 (BSL14.00XX) 
 
Aanwezig: 
De heer K.F. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer E.M. Krijns 
De heer L. Kuipers 
De heer D.R. Pastoor 
Mevrouw R. Post 
De heer P.R. Reenders 
De heer M. Vermooten 
De heer P. de Vrij 
De heer M.C. Wouters 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F.V.A. Hoogervorst, raadsadviseur 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering. De volgende zaken komen aan der orde: 
- Collectief lidmaatschap raad van Raadslid.nu.  
 Afgesproken is dat raadsleden die lid willen worden, dit voor zichzelf regelen.   
- Stand van zaken vaststellen eindverantwoordingen. 
 De eindverantwoording van de fractie van de Stadspartij Den Helder is  ontvangen, maar nog niet 
 beoordeeld. Van de fractie van Helder Onafhankelijk! is de eindverantwoording tot op heden niet 
 ontvangen. Mevrouw Post geeft aan dat ze het niet voor elkaar krijgt om de bescheiden van de heer 
 Bakker te krijgen. Omdat het door het presidium van groot belang wordt geacht dat goede 
 afrekeningen plaatsvinden, zullen de voorzitter en de griffier nog een poging ondernemen om de 
 stukken op te vragen.  
- Introductiebijeenkomst politieke integriteit voor commissieleden: 10 september 2014. 
 Het presidium neemt kennis van de datum. 
 
2.  Bijzonderheden voor juni/juli 
 1. VNG congres: 17 en 18 juni (Drechtsteden). 

 2. Regionale bijeenkomst in het kader van De Kop Werkt!: 19 juni (gemeentehuis Hollands Kroon te 
  Anna Paulowna). 
 3. Werkconferentie gemeentebestuur: 26 en 27 juni.  
 4. Afsluiting politieke jaar (barbecue) na afloop laatste raadsvergadering: 30 juni (let op!  
  aanvangstijdstip is eerder!).  
 5. Zomerreces: 7 juli - 22 augustus. Eerste commissievergaderingen starten op 25 augustus. 

Het presidium neemt kennis van de data. Hierbij wordt de dagindeling van de raadsvergadering van  
30 juni 2014 doorgesproken.    
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 16 juni 2014 
Over de vergaderingen van 6 en 19 mei zijn geen opmerkingen gemaakt. Met betrekking tot de 
raadsvergadering van 16 juni 2014 wordt opgemerkt dat mevrouw Van der Paard afwezig is. Tevens 
besluit het presidium dat de raad wordt voorgesteld agendapunt 9, het voorstel over het rapport van de 
rekenkamercommissie Den Helder over Burgerparticipatie en Wijkgericht werken, aan te houden in 
afwachting van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Na de vergadering wordt een 
besloten vergadering gehouden over het voorstel tot het toekennen van het ereburgerschap aan een 
inwoner van Den Helder.   
 
4.  Gewijzigde indeling raadszaal  
Naar aanleiding van de afsplitsing van de heer Vermooten van de fractie van Helder Onafhankelijk! is 
een nieuwe indeling van de raadszaal opgesteld. Het presidium stemt in met deze indeling.  
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5. Integriteitstoets wethouderskandidaten (IR14.0072) 
Op basis van een memo van de burgemeester over de concretisering van de integriteitstoets bij 
kandidaat-wethouders spreekt het presidium uit in te stemmen met een integriteitsonderzoek door een 
onafhankelijk bureau op voorwaarde dat dit het proces niet vertraagt. Concreet komt het er op neer dat 
de griffie een bureau zoekt dat kan garanderen voor 26 juni gereed te zijn met een onderzoek.  
  
6. Behandeling begroting 2014: spoorboekje (IR14.0073)  
Het presidium stemt in met het spoorboekje behandeling begroting 2015- 2018. 
 
7.  Voortzetting contract met Ernst & Young Accountants (IR14.0076) 
Het presidium draagt, zoals voorgesteld, de griffier op namens het presidium een raadsvoorstel voor te 
bereiden, waarbij Ernst & Young Accountants wordt aangewezen als accountant als bedoeld in artikel 
213, lid 2 van de Gemeentewet voor de controle op de jaarrekeningen 2015 en 2016. 
 
8. Opleiding en training (IR14.0074) 
Door de gemeente Hollands Kroon is het initiatief genomen om een raadsacademie voor raadsleden te 
ontwikkelen. Het betreft een pilot die voor ons en andere gemeenten in de regio een kans biedt om hierbij 
aan te sluiten. In de bij deze agenda opgenomen brief van 4 juni 2014 wordt op dit initiatief nader 
ingegaan.  
Het presidium stemt in met het voorstel aan de gemeente Hollands Kroon mee te delen: 

1. in principe bereidt te zijn deel te nemen aan de raadsacademie voor raadsleden; 
2. een gedetailleerd voorstel tegemoet te zijn alvorens een definitief besluit te nemen.    

 
9.  Vaststelling openbare en besloten besluitenlijst Presidium 6 mei 2014 (BSL14.0027) 
Het presidium stelt de besluitenlijsten van de openbare en besloten vergadering van 6 mei 2014 
ongewijzigd vast. 
 
10. Rondvraag 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. 
 
 
 
Eerstvolgende vergadering presidium: 1 september 2014.  
 
 
 
 


