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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 27 mei 2013 (IR13.) 
 
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 
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.  

 
Werkbezoeken: 
- Werkbezoek aan HVC op 28 juni (middagprogramma); 
- Vaartocht Eureka tijdens de Sail op 20 juni voor raadsleden van de gemeenten Hollands Kroon,  
 Schagen en Den Helder; 
- Receptie Sail op 21 juni.  
 
Overleg presidium – college: 
De griffier komt het tweede halfjaar hierop terug. 
 
De heer P. Bakker doet een formele verklaring over de formalisering van Helder Onafhankelijk! (zie 
AI13.08549). 
 
2.  Bijzonderheden voor maart/april. 
- Gast van de raad op 1 juli; 
- Behandeling Kadernota: zie spoorboekje van Agendacommissie van 25 april 2013. 
 
3.  Evaluatie voorgaande raadsvergadering van 22 april. 
De raadsvergadering van 22 april wordt (kort) geëvalueerd. 
 
4. Evaluatie werkwijze raad (memo IR13.0228). 
Het presidium stemt in met het in juni uitzetten van de drie bijgevoegde evaluatieformulieren 
(respectievelijk voor raadsleden (IR13.0234), commissieleden (IR13.0232) en leden van het college van 
burgemeester en wethouders (IR13.0233) ter voorbereiding op de bespreking van de resultaten in de 
vergadering van september 2013.  
De griffier roept op de enquête ook daadwerkelijk in te vullen. 
 
5. Sturing en grip op verbonden partijen (memo IR13.0229 en overzicht IR13.0230). 
Het presidium stemt in met de volgende aanpak:  
1. na herziening van het gemeentelijke deelnemingenbeleid (in september 2013) te overwegen of het  
 wenselijk is een aparte raadscommissie verbonden partijen in te stellen. 
2. het college van burgemeester en wethouders betreffende de directe en indirecte deelnemingen in 

vennootschappen op te dragen: 
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 a. de raad eenmaal per jaar, via een raadsinformatiebrief, te informeren over de realisatie van de 
overeengekomen beleidsdoelstellingen en de financiële stand van zaken van de betreffende 
deelneming (met uitzondering van de deelnemingen in Willemsoord, Zeestad en de Port of Den 
Helder omdat hiervoor specifieke afspraken zijn gemaakt). 

b. de ontvangen rapportages van de vennootschappen met een raadsinformatiebrief onder de 
aandacht van de raads- en commissieleden te brengen en deze ter inzage te leggen in de 
leeskamer; 

3. twee keer per jaar, halverwege april en oktober, raadsbrede commissievergaderingen te beleggen 
voor het behandelen van de rapportages van het college over Zeestad CV/BV, Willemsoord BV en de 
Port of Den Helder NV; 

4. het college van burgemeester en wethouders betreffende gemeenschappelijke regelingen, 
verenigingen en stichtingen op te dragen de raad te informeren via het reguliere gemeentelijke 
planning en control-instrumentarium (programmabegroting, tussenrapportage en 
programmarekening) over voor de gemeente relevante beleidsontwikkelingen; 

5. deze memo gelijktijdig met de herziening van het gemeentelijke deelnemingenbeleid aan de raad aan 
te bieden. 

 
6. Gewijzigde indeling raadszaal. 
De fracties van de Stadspartij en Helder Onafhankelijk! leggen tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering een mededeling doen over de wijzigingen in de fracties (AI13.08554 en AI13.08549). 
 
Het voorstel voor de gewijzigde indeling van de zitplaatsen van de fracties in de raadszaal (IR13.0231) 
wordt conform de besproken wensen aangepast. 
 
Naar aanleiding van het verzoek van Helder Onafhankelijk! om het gemeentewapen te voeren geeft het 
presidium aan het gebruik van het gemeentewapen als partijlogo onwenselijk te vinden. Als gevolg 
daarvan zegt de heer P. Bakker toe het logo van Helder Onafhankelijk! te wijzigen. 
 
7. Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2012. 
Het presidium heeft geen vragen of op- en aanmerkingen over de eindverantwoordingen van de fracties 
van ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, D66, VVD, Trots en de Stadspartij. De bedragen naar aanleiding 
van de eindverantwoordingen worden vastgesteld. 
 
Hiermee is de eindverantwoording van alle fracties over 2012 vastgesteld. 
 
8. Vaststelling besluitenlijst Presidium 8 april 2013 (IR13.0235). 
Het presidium stelt de openbare besluitenlijst van de vergadering van 8 april 2013 ongewijzigd vast.  
 
9. Samenstelling Begeleidingscommissie 
De dames T. Biersteker, F.F. van der Paard, R. Post en de heren P.R. Reenders en D.R. Pastoor hebben 
aangegeven aan de Begeleidingscommissie Sociaal Domein te willen deelnemen.  
Het presidium stemt in met het voorstel dat bovenstaande personen onderling afstemmen welke twee 
personen er naast, mw. Kolhorn en de heer Klut (vanuit de coalitie), deelnemen en koppelen dit terug 
aan de griffier. 
 
10.  Rondvraag.  
- mevrouw T. Biersteker vraagt aandacht voor volgorde van bespreken van de kadernota en daarna de 

jaarrekening. Daarnaast vindt zij het onwenselijk dat tegen het zomerreces de commissieagenda’s 
weer bomvol staan. De griffier geeft aan dat de agendacommissie hier uitgebreid aandacht voor heeft 
gehad. 

 
Ter kennisname en informatie: 
 

- Memo (kenmerk: IR13.0209) vervolg afdoeningswijze aangenomen moties  
 

- Eerstvolgende vergadering: 17 juni 2013.  
 
 


