
   Presidium 18 januari  2010  

1

Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 18 januari 2010 
 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw P.N. Bruin 
De heer J.D. de Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
Mevrouw R. Post (halverwege agendapunt 2) 
De heer R.T.G. Prins  
De heer B.J. Reiff 
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw M.C. Bakker 
 
Afwezig: 
De heer P. Bakker 
De heer J.C. van Dongen 
De heer J. Wijker 
  
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. 
De griffier attendeert op de brief van de commissaris van de Koningin over de evaluatie van het 
waarnemend burgemeesterschap. 
Daarnaast wijst de griffier op de circulaire van het Ministerie van BZK over het rechtspositiebesluit voor 
raads- en commissieleden waarin een hogere vergoeding is opgenomen voor raadsleden. De hogere 
vergoeding wordt met terugwerkende kracht, vanaf januari 2009, betaald.  
Voor zover het extra vergoedingen betreft volgt, voor zover noodzakelijk, een nader voorstel. 
 
2. Bijzonderheden voor januari/februari 2010 
 
-  30 januari 2010 om 14.30 uur in de Centrale bibliotheek: lancering website StemWijzer.  
-  17 februari 2010: algemene informatie voor kandidaat raadsleden (bovenfoyer schouwburg 

Kampanje). Uitnodiging volgt. 
-  In de week van 22 tot en met 26 februari 2010: twee lijsttrekkersdebatten op twee locaties, te weten 

in De Eendracht in Nieuw Den Helder en in het Junior college in Julianadorp. 
 
De voorzitter wijst op de voorgenomen strakke regie op de dag van de gemeenteraads- verkiezingen. 
Wanneer raadsleden hiervoor communicatieve ondersteuning wensen mogen zij zich bij de afdeling 
Communicatie vervoegen. 
 
3. Nevenfuncties burgemeester 
 
De burgemeester geeft aan dat zijn (bezoldigde) nevenfunctie als lid van de Raad van Commissarissen 
Waterbedrijf in Groningen komende zomer afloopt en zijn nevenfunctie (onbezoldigd) als voorzitter van 
het Behouden Huis graag aan wil houden tot de geplande opening van een nieuw pand op 5 februari 
2010. De heer Prins geeft aan bedenktijd te willen. De overige leden van het presidium geeft aan 
hiermee in te kunnen stemmen.  
Als een nieuwe nevenfunctie aandient zal hij deze met het presidium afstemmen. 
 
4. Evaluatie voorgaande (extra) raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 18 januari 
2010 
 
De raadsvergadering van 5 januari wordt (kort) geëvalueerd.  
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Naar aanleiding van bepaalde publieke uitlatingen van een aantal raadsleden over de collectieve 
ziektekostenverzekering en het recht op bijzondere bijstand aan het adres van de afdeling WIZ vraagt de 
burgemeester een ieder in het vervolg vooraf het college aan te spreken. 
Het college verzorgt de beantwoording. 
 
De burgemeester betreurt de mailwisseling met betrekking tot De Nollen en geeft aan dat het college van 
burgemeester en wethouders in het vervolg eerst geraadpleegd moet worden alvorens dit een eigen weg 
gaat leiden. Hij wijst op zijn rol als voorzitter van het college en de raad. 
 
Daarnaast worden de aandachtspunten van de raadsvergadering van 18 januari 2010 kort 
doorgenomen. 
-  het presidium steunt het voorstel het “vragenkwartier” in het vervolg anders in te richten. Dit met het 

oog op de actueelheid en de spoedeisendheid. De ingediende vraag door de fractie van Progressief 
Den Helder over de Doggershoek is actueel en zal worden behandeld. 
Voor wat betreft de overige vragen ligt een schriftelijke afdoening meer voor de hand. 

-  agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de herziene welstandsnota Den Helder wordt op 
verzoek van de fractie van D66 als een bespreekpunt behandeld. 

 
5. Proces voortgang discussie bestuurlijke toekomst Kop van Noord-Holland (AI09.13149 en 
RI09.0109) 
 
De voorzitter en griffier geven een mondelinge toelichting en vragen het presidium een vervolgtraject af 
te spreken. 
De burgemeester geeft aan kennismakingsgesprekken te hebben met diverse burgemeesters en 
gedeputeerden waarin hij de bestuurlijke toekomst ter sprake zal brengen. Afgesproken wordt dat de 
burgemeester in februari hierover een terugkoppeling geeft. Dan zal ook worden bepaald welk 
vervolgtraject zal worden ingezet. 
Het college stelt een brief op aan gedeputeerde staten, inhoud in overleg met raad/presidium te bepalen.  
 
6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2010 (IR10.0004 en IR10.0005) 
 
De griffier vraagt aandacht voor het leveren van griffie ondersteuning tijdens de formatiefase 
(coalitieonderhandelingen) en de benoeming van een formateur die als onafhankelijk voorzitter kan 
fungeren. Hij geeft aan dat dit niet is wenselijk omdat het de objectiviteit van de griffie zou kunnen 
aantasten.  
Het presidium stemt in met de ondersteuning van een nader te bepalen ambtenaar uit de organisatie. 
 
De heer Prins vraagt aanpassing van de tekst betreffende de algemene introductiebijeenkomst op  
17 februari 2010 voor potentiële raadsleden. 
Het presidium is akkoord met de in de notitie opgenomen onderdelen alsmede met het bijbehorende 
inwerkprogramma voor de nieuwe raad.  
 
7. Notitie burgerparticipatie (RI09.0127 en IN809.003) 
 
Op 7 december 2009 heeft voormalig burgemeester Vriesman het presidium geïnformeerd over het 
onderwerp inspraak/burgerparticipatie.  
De nieuwe raad komt met een voorstel. 
 
8. Opdrachtbevestiging accountant (IR10.0006) 
 
Het presidium stemt in met de in de memo voorgestelde vijf beslispunten. Na het zomerreces komt het 
aanbestedingstraject terug op de agenda. 
 
9. Vaststelling besluitenlijsten Presidium 14 december 2009 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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10. Rondvraag  
Mw. T. Biersteker geeft aan dat de ChristenUnie op 30 januari a.s. 10 jaar in de gemeentepolitiek actief 
is. Zij vraagt tijd tijdens de raadsvergadering om hier even bij stil te staan. Het presidium stemt hiermee 
in. 
 
De griffier komt terug op de klimatologische omstandigheden van afgelopen zomer in de raadzaal. De 
aangegeven benodigde aanpassingen zijn op directieniveau niet gehonoreerd. De burgemeester geeft 
aan dat het college dit voorstel mogelijk meeneemt tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in mei 
en komt dan terug in het presidium. 
 
In verband met het terugtreden van het platform Kritische Vrienden net voor de 
gemeenteraadsverkiezingen zal hieraan op 11 maart op gepaste wijze aandacht worden besteed. 
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering presidium: 15 februari 2009  
 
 


