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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 26 april 2010 
 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Bakker 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou  
Mevrouw P.N. Bruin 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers 
De heer D.S. Emmelkamp 
Mevrouw M.L.F.M. Kolhorn-Blijleven 
Mevrouw R. Post 
De heer R.T.G. Prins  
De heer T. Rijnten  
De heer J.K. Visser 
 
De heer M. Huisman, griffier 
De heer F. Blok 
  
 
1. Opening en mededelingen  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Mevrouw Biersteker geeft aan de B&W kamer niet bijdraagt aan het openbare karakter van de 
vergaderingen van het presidium. 
Mevrouw Bruin geeft aan de vergaderingen van het presidium op een ander tijdstip te willen laten 
beginnen. 
Afgesproken wordt dat de vergaderingen van het presidium in het vervolg in de trouwzaal gehouden 
worden en om 18.00 uur beginnen.  
 
De heer Huisman geeft aan dat er voor de raadvergadering van woensdag 28 april 2010 een aanvulling 
komt bij het voorstel met betrekking tot de benoeming van de wethouders. Voor beoogd wethouder 
Walgering zal een ontheffing van één jaar voor de woonplaatsvereiste worden opgenomen.  
 
2. Bijzonderheden voor april/mei 2010 
1. 11 mei: training gemeentefinanciën voor raadsleden. 
2. 19 mei: bijeenkomst over integriteit. Deze bijeenkomst gaat niet; door een alternatieve datum volgt zo 

spoedig mogelijk. 
3. 28 mei: werkbezoek BNG Den Haag. Dit werkbezoek gaat niet door; een alternatieve datum is 

mogelijk 4 of 11 juni.  
4. 26 mei of 19 juni: kennismakingsbijeenkomst provincie (vrije keuze). 
5. 1 juni: training voorzitters. 
6. 10 en 15 juni: debattraining. 
7. 24 en 25 juni: raadswerkconferentie werkwijze raad. De griffier geeft aan dat er slechts één reactie is 

ontvangen op de oproep aan de fractievoorzitters om te komen tot een voorbereidingsgroep voor 
deze werkconferentie. De grifier verzoekt de fractievoorzitters nogmaals om te reageren.    

 
De heer Schuiling geeft aan dat de opkomst bij het bezoek aan Zeestad van vrijdag 23 april 2010 
teleurstellend was. Wellicht dat op een later tijdstip nogmaals een bijeenkomst kan worden 
georganiseerd. 
Het presidium geeft aan dat een mogelijke oorzaak hiervan is geweest dat de bijeenkomst (te) kort van 
tevoren was aangekondigd en dat het tijdstip voor een aantal raadsleden niet uitkwam. 
   
3. Evaluatie voorgaande raadsvergadering en voorbespreken raadsvergadering 26 april 2010 
Een aantal leden van het presidium geven aan dat het Reglement van Orde en de Verordening op de 
raadscommissies in de vergadering van 12 april 2010 niet expliciet vastgesteld zijn en dat daarom de 
spreektijd geldt volgens de oude regeling.     
De heer Schuiling geeft aan dat de betreffende voorstellen wel vastgesteld zijn. Eventuele 
vervolgstappen ziet hij tegemoet.   
 
De agenda van de raadsvergadering van hedenavond 26 april 2010 wordt doorgenomen. 
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4. Benoemen commissieleden en (raads)leden voor overige commissies 
De griffier geeft aan dat hij van een aantal fracties nog geen aanmeldingen met betrekking tot de invulling 
van de verschillende commissies heeft ontvangen. Hij verzoekt hen dit alsnog zo snel mogelijk te doen. 
Verder geeft de griffier een korte toelichting op het verloop van de vergadering van 28 april 2010. 
 
5. Rondvraag  
De griffier geeft aan dat zich slechts twee raadsleden hebben aangemeld als redactielid voor Raad en 
Daad. Het presidium stemt hiermee in.    
 
 
Ter kennisname en informatie: 

- Eerstvolgende vergadering: 17 mei 2010.  
 


