
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 26 november  2018

Aanwezig: Maartje Burger (plv griffier), Laila Driessen (voorzitter raad), Jeroen Hendriks (D66), 
Bart Hoenen (VVD), Jeannette Hofman-Züter (voorzitter), Hugo Langenberg (voorzitter), Olaf 
McDaniel (PvdA), Herman Romeijn (gemeentesecretaris), Geert Schipaanboord (CU/SGP), Mirjam 
van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL) 

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststelling agenda
De agenda blijft ongewijzigd. 

3. Verslag van 29 oktober 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Mededelingen
De werkgeverscommissie is bij elkaar gekomen om over de invulling van de vacature voor 
plaatsvervangend griffier te praten. Voorgesteld wordt om tijdelijk iemand uit de organisatie 
in te zetten terwijl de vacature wordt opengesteld. 

5. Planning 
De warmtehub is voorlopig van de agenda afgevoerd omdat het warmtebedrijf een 
alternatieve locatie (buiten Leiderdorp) aan het onderzoeken is. 

6. Informatieavonden 
De griffier informeert of het onderwerp woonruimteverdeling naar 4 februari kan, zo niet dan 
blijft het staan op 7 januari. 

7. Concept-agenda politiek forum 10 december en raad 17 december
De agenda’s worden ongewijzigd vastgesteld. 

8. Werkkostenregeling
De gemeentesecretaris licht de memo toe. 

9. Woordvoerdersoverleg Jeugd
N.a.v. de oproep van wethouder Beekhuizen in de raad van 19 november. Het presidium geeft 
aan dat er binnen de huidige werkvormen al voldoende ruimte is om in dringende gevallen 
met een afvaardiging van de fracties bij elkaar te komen. Dit wordt dan via de 
fractievoorzitters gepland. 

De griffie stelt een lijst op van woordvoerders op onderwerp. Daarna kunnen woordvoerders 
ook aangeschreven worden als er een kwestie is op hun onderwerp. 

10. Rondvraag



 simulatie calamiteit sociaal domein van 29 november is geannuleerd wegens te weinig 

aanmeldingen. Deze sessie wordt in het voorjaar opnieuw gepland. 
 over het onderzoek naar de lichte regionale samenwerking is een afspraak gepland op 6 

december om 20.00 uur. Per fractie is een vertegenwoordiger uitgenodigd evenals de 
wethouder en de regiocoördinator. 

11. Sluiting
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