
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 31 augustus 2020 (raadzaal)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Martine 
Breedveld (VVD), Prachee van Brandenburg (D66), Joost Bruggeman (LPL), Olaf McDaniel (PvdA), 
Geert Schipaanboord (CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Marlies van Beek (GrL), Bart Rijsbergen 
(griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris)

Deelname via MS-Teams: Bob Vastenhoud (GrL)

 
Afwezig: Hugo Langenberg (LPL), Jeroen Hendriks (D66)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, memoreert dat dit de eerste fysieke vergadering is sinds 
maanden.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 29 juni 2020 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De burgemeester deelt mee dat vandaag via de griffie een Corona-update van de GGD is 

verspreid via het RIS. 

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 29 juni 2020
 Politiek Forum 6 juli 2020
 Raad 7 juli 2020
 Raad 13 juli 2020

Er wordt teruggeblikt op de algemene beschouwingen bij de kadernota in de raad van 9 juli. 

Voor D66 voldeed dit niet helemaal aan de verwachtingen omdat het vaak over de kadernota 

in detail ging en niet over het algemene beeld. Andere fracties erkennen dat maar vonden 

het ook noodzakelijk dit debat te hebben. Al met al was men tevreden.

6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlagen)
Aandachtspunt zijn de volle agenda’s in oktober en november. 
De secretaris deelt mee dat mogelijk uitstel te verwachten is van het stuk over Garantstelling 

Warmtetransportleiding. Ook de bespreking van het beleidsplan participatie zou kunnen 

worden uitgesteld. Dat heeft echter niet de voorkeur van het presidium. Vanwege de volle 

agenda wordt afgesproken een extra politiek forum te beleggen op dinsdag 6 oktober.

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/GGD-Hollands-Midden-DPG-Corona-update-en-persbericht-200831.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/GGD-Hollands-Midden-DPG-Corona-update-en-persbericht-200831.pdf
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/13-juli/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/07-juli/19:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/06-juli/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/29-juni/20:30


7. Informatieavonden (planning bijlage)
Het presidium gaat akkoord met de planning. In aanvulling daarop:

 Niet alle partijen zijn blij met een extra avond over de mobiliteitsnota. Een parallelle 

sessie op een reguliere avond is niet mogelijk omdat maar één bijeenkomst tegelijk 

via livestream kan worden uitgezonden. Daarom stemt het presidium uiteindelijk in 

met een extra informatieavond Mobiliteitsnota op 22 september. 

 Er is geen behoefte meer aan een extra besloten woordvoerdersoverleg inzake 

RDOG.

8. Bezoek Voorhoflaan en gesprek met bewoners over de Voorhoflaan en mobiliteitsnota’s 
Naar aanleiding van gesprek met wethouder Joosten en bewoners hebben bewoners 
initiatief genomen de raad uit te nodigen. Voorkeur van de buurt is: donderdag 10 
september of donderdag 17 september om 16.00 / 17.00 / 18.00 uur. Alternatief is het 
fractiespreekuur. 
Het presidium stemt in met een bezoek aan de Voorhoflaan op 10 september om 18 uur.

9. Concept agenda’s politiek forum  14 september 2020 en raad 21 september 2020

Het presidium stemt in met de agenda van het politiek forum van 14 september.

Aan de agenda van de raad van 21 september wordt toegevoegd (als agendapunt 8): 

Regionale samenwerking - eindrapport en advies onderzoek effecten fusie voor Leiderdorp 

door bureau Berenschot. Doel: bespreking in de raad van de resultaten van het debat in het 

politiek forum. Mogelijkheid tot het indienen van moties over dit onderwerp.   

10. Digitaal of fysiek vergaderen na reces 2020 
Hoewel binnen diverse fracties nog reserves leven, vindt het presidium dat de nieuwe 
raadsopstelling geschikt is om op veilige afstand bijeen te komen. Voor de raadscyclus wordt 
het volgende afgesproken:

- Informatieavonden: In principe digitaal via MS-Teams. 
Dit geeft meer mogelijkheden voor presentaties, geen limiet aan het aantal 
deelnemers, meer mogelijkheden voor interactie met het publiek. Dit vergt wel 
goede communicatie en een heldere opzet.

- Politiek Forum: fysiek in de raadzaal. 
Maximaal aantal (burger)raadsleden in de zaal: conform fractie-omvang, waarbij de 
ChristenUnie-SGP met twee leden aanwezig mag zijn. Bekeken wordt hoe eventuele 
overige leden de vergadering vanuit het atrium kunnen volgen. Publiek kan niet 
aanwezig zijn maar de vergadering volgen via livestream. 

- Raad: fysiek in de raadzaal
Publiek kan niet aanwezig zijn maar de vergadering volgen via livestream.

In het algemeen wordt afgesproken deze afspraken steeds opnieuw tegen het licht te 
houden tegen de achtergrond van de actualiteit rond corona van dat moment. 

Daarnaast wordt maximale flexibiliteit afgesproken: als veel raadsleden bijvoorbeeld 
vanwege verkoudheid thuis moeten blijven, zou het mogelijk moeten zijn om kort voor de 
vergadering de vergaderlocatie nog te wijzigen (van fysiek naar digitaal). Voor publiek heeft 
dit geen gevolg, aangezien zij toch alleen via livestream de vergadering kunnen volgen.

De voorzitter van het presidium hecht eraan ook haar persoonlijke standpunt hierover toe te 
lichten, namelijk dat zij principieel bezwaar heeft tegen het fysiek bijeenkomen in deze tijd. 



11. Fractievergaderingen (zowel fractieavonden als voorafgaand en tijdens de raad)
Alleen de LPL geeft te kennen tijdens reguliere fractievergaderingen fysiek bijeen te willen 
komen in het gemeentehuis; de overige fracties vergaderen voorlopig digitaal.
Voor fractievergaderingen voorafgaand aan de raad of tijdens de raad (schorsingen) zal de 
griffie een voorstel doen, waarbij fracties verdeeld worden over het gehele gemeentehuis.

12. Begrotingsbehandeling 2020
- Begrotingsmarkt 

Deze kan niet doorgaan op de gebruikelijke wijze. De griffier zal in samenspraak met 
de secretaris zoeken naar een alternatieve vorm.

- Begrotingsbehandeling
De griffier vraagt of het presidium de begrotingsbehandeling op vrijdagmiddag wil 
houden zoals gebruikelijk of de voorkeur heeft voor een avond. Het presidium houdt 
graag vast aan de begrotingsbehandeling op vrijdag.

13. Vergaderschema 2021 (bijlage schema en memo)
Op het conceptvergaderschema wordt één wijziging aangebracht: de raad van 10 mei 
schrappen en verplaatsen naar 26 april. Voor het overige wordt het schema ongewijzigd 
vastgesteld, met dank aan de griffie voor het opstellen.

14. Bespreking ingekomen stukken
 Brief 20-056 Luierinzameling stand van zaken brief van het college 200623 op 

verzoek van GroenLinks en ChristenUnie-SGP.
De brief staat geagendeerd op het politiek forum van 14 september.

15. Rondvraag
- De secretaris deelt mee dat Wim van Poelgeest afscheid neemt van de gemeente 

maar dat er voorlopig geen afscheidsreceptie georganiseerd kan worden. Het 
presidium verzoekt de griffie om namens de raad bloemen en een kaart te sturen om 
Wim te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor Leiderdorp.

- De nazomerbarbecue (donderdag 3 september) is afgelast.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER 200630


