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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 16 december 2013 (RC.0505) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter)  
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer W. Burggraaff 
Mevrouw C.M. Dekker 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer B.O.B. Haitsma  
De heer P. Koopman  
Mevrouw A.A.J. Jellema  
De heer L. Kuipers (vanaf agendapunt 3) 
De heer D.R. Pastoor 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
De heer R.T.G. Prins 
 
 
 
 
1.  Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
 Terugkoppeling bijeenkomst werkgroep Slim Samenwerken bij de Kop (6 november en 9 december  
 2013, in de bijlage opgenomen).  
 Regionale uitnodigingen/lezingen e.d. 

Bij de regionale lezing over zelfredzaamheid bij Hollands Kroon op 21 november waren slechts twee 
raadsleden uit Den Helder aanwezig. De voorzitter vraagt de fracties in het vervolg toch te proberen 
een afvaardiging te sturen. 
De griffier koppelt terug dat het initiatief van gemeente Texel om eens per jaar een uitwisseling van 
de kopgemeenten niet door Schagen en Hollands Kroon is omarmd.  
Een dergelijke lage opkomst als bij de regiolezing draagt niet bij aan het gewenste gezamelijke 
gevoel. 

 
 
2.  Bijzonderheden voor november 
 
1. Kerstreces: 23 december 2013 t/m 3 januari 2014. De raadsgriffie is tussen kerst en oud & nieuw  
 gesloten (dus van 25 december 2013 t/m 1 januari 2014).  
2. Nieuwjaarsreceptie: 6 januari 2014 om 19.30 uur in Willemsoord, gebouw 60F.  
 De commissievergaderingen zijn daardoor verzet naar dinsdag 7 januari 2014.  
3. Regionale bijeenkomst Slim Samenwerken bij de Kop vindt niet plaats op 8 januari, maar op dinsdag 

18 februari 2014 (17.00-21.00 uur in Den Helder). 
 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 2 december 2013 
 
De heer Kuipers komt de vergadering binnen. 
 
De vergadering van hedenavond wordt kort doorgenomen. 
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4.  Evaluatie werkwijze raad en commissies: eerste bespreking (IR13.0292) 
 
Het presidium vraagt de griffier een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden waarover de ‘nieuwe’ raad 
een besluit kan nemen. 
 
Mw. Biersteker spreekt haar treurnis uit over de lage respons van de evaluatieformulieren. 
 
 
5. Gemeenteraadsverkiezingen 2014: proces van coalitievorming/formatie (IR13.0359) 
 
Het presidium neemt kennis van de ‘servicegerichte’ notitie.  
De notitie zal verder verspreid worden onder de raads- en commissieleden, fractie-assistenten en 
collegeleden. 
 
 
6.  Regionalisering rekenkamerfunctie (IR13.0360) 
 
Raadslid M. Bakker doet, als lid van de werkgroep, verslag van de verkenning voor regionale 
samenwerking op het gebied van de rekenkamerfunctie. 
De werkgroep adviseert de gemeenteraden, mede gelet op het advies van de werkgroep, te kiezen voor 
een gemeenschappelijke rekenkamer. 
 
Het presidium neemt kennis van de notitie Rekenkamer Noordkop. 
 
Mw. Jellema spreekt uit dat het presidium voor de fractie van het PvdA niet het gremium is om haar 
voorkeur uit te spreken. De wijze van behandeling heeft dan ook niet de voorkeur van het PvdA.  
 
De griffier wordt opgedragen namens het presidium een raadsvoorstel- en besluit met opties voor te 
bereiden ter behandeling in de commissie en raad van februari 2014. 
 
 
7.  Gedragscode politieke ambtsdragers (IR13.0358) 
 
Het presidium stemt in met de voorgestelde concept “Gedragscode politieke ambtsdragers gemeente 
Den Helder 2014”. De griffier wordt opgedragen een raadsvoorstel- en besluit voor te bereiden.  
 
 
8  Vaststelling besluitenlijst Presidium 4 november 2013 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2013 ongewijzigd 
vast. 
 
 
9.  Rondvraag 
 
-  Mw. Jellema geeft aan de motie over wooncontainers nogmaals aan de orde te stellen tijdens de  
 raadsvergadering. 
 
- Op de vraag van mw. Jellema of het er nog vinger aan de pols wordt gehouden aangaande de 

ontwikkelingen rond het Gemini reageert de voorzitter dat op 16 januari een besloten bijeenkomst in 
het Gemini is gepland. 

 
 
Ter kennisname en informatie: 
 
- De eerstvolgende vergadering is op 27 januari 2014. 


