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Besluitenlijst van de vergadering van het presidium van 6 mei 2014 (BSL14.0027) 
 
Aanwezig: 
De heer K. Schuiling (voorzitter) 
De heer P. Reenders 
De heer B.O.B. Haitsma 
De heer L. Kuipers 
De heer E.M. Krijns 
Mevrouw F.F. Van der Paard 
Mevrouw R. Post 
Mevrouw T. Biersteker-Giljou 
De heer D.R. Pastoor 
Mevrouw C.J. Dol-Cremers  
De heer M.C. Wouters 
Mevrouw R. Post  
 
 
De heer M. Huisman, griffier 
Mevrouw A. Smajic, raadsgriffie 
 
Afwezig:  
- 
 
 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering.  
 
De griffier constateert dat de problemen met webmail zijn opgelost. 
Daarnaast doet de griffier mededeling van het VNG congres op 17 en 18 juni 2013 en wijst hij op de 
notitie over het uitbesteden op locatie van de LOS. Het presidium gaat akkoord met de aanwezigheid van 
de LOS in de raadszaal en de daarbij horende activiteiten. 

 

2.  Bijzonderheden voor mei 
 

1. Training P&C en gemeentefinanciën: 8 en 13 mei. 
2. Training kaderstelling en decentralisaties (samen met Texel): 14 mei. 
3. Over de kook gaat niet door op 20 mei 2014. Op deze avond zal de rekenkamercommissie een 

bijeenkomst houden. 
4. Introductiebijeenkomst politieke integriteit 27 mei. 

 

3. Evaluatie voorgaande raadsvergaderingen en bespreken raadsvergadering 6 mei 2014 
 
De vergadering van 27 maart 2014 wordt (kort) geëvalueerd en de vergadering van  6 mei 2014 
voorbesproken. 
 

4.  Vaststellen eindverantwoordingen fractievergoedingen 2013 
 
Het presidium heeft geen vragen dan wel op/of aanmerkingen en stelt, met uitzondering van de 
eindverantwoordingen van fracties van de Stadspartij Den Helder en Helder Onafhankelijk, de bedragen 
vast. 
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5.  Behandeling Kadernota 2014: spoorboekje 

 
Het presidium heeft op 10 oktober 2013 ingestemd met het traject van behandeling van de kadernota. 
In verband met nog niet afgeronde coalitieonderhandelingen beslist het presidium na ontvangst van de 
kadernota een definitief standpunt in te nemen van de wijze van behandeling van de kadernota 

 

6. Concept-jaarverslag raadsgriffie 2013 

 
De fractievoorzitters geven complimenten voor het concept van het jaarverslag 2013 en stemmen 
hiermee in. 

 

7. Memo wijkbezoek 

 
De fractievoorzitters stemmen in met een wijkbezoek aan de wijk Nieuw Den Helder op donderdag 25 
september 2014 en besluiten een werkgroep in te stellen. 
 

8. Leden werkgroep ‘’raadspen’’ 
 
Door de fractievoorzitters worden de volgende leden van de werkgroep ‘’raadspen’’ aangemeld 

- Kostelijk (VVD)  
- De Vrij (PvdA) 
- Klut (D66) 
- Q.q. Wouters (BB) 
- Pastoor (VS) 
- Dol-Cremers (GL) 
- Biersteker (CU) 

De fractievoorzitters van de VVD,CDA en SPDH laten de namen van de personen nog weten. 

 

9. vaststelling besluitenlijst Presidium 3 maart (BSL14.0019) en vergadering lijsttrekkers 24 

maart 2014 

 
De besluitenlijst van het presidium op 3 maart 2014 en de vergadering lijsttrekkers van 24 maart 2014 
worden vastgesteld. 

 

10. Rondvraag 

 
Van de rondvraag is geen gebruik gemaaakt. 

 

Ter kennisname en informatie: 
 

- Eerstvolgende vergadering: 16 juni 2014.  
 

 


