
 P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 29 oktober  2018

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

Afwezig: Jeannette Hofman-Zuter 
Gast: Jurriaan Duijn (D66)

1. Opening
Jeannette Hofman-Zuter is verhinderd. Hugo Langenberg zit de vergadering voor. 

2. Vaststellen agenda
De agenda blijft ongewijzigd.

3. Verslag 24 september 2018

Het presidium stelt het verslag ongewijzigd vast. N.a.v. de mededeling dat minister de Jonge 

een werkbezoek zou brengen aan Leiderdorp meldt de burgemeester dat dit niet doorgegaan 

is.

4. Mededelingen

Geen. 

5. Planning

De gemeentesecretaris benadrukt dat de raad beslist wanneer de onderwerpen geagendeerd 

worden. Het omgekeerd inzamelen staat nu nog bij december maar gaat naar januari. De 

gemeentesecretaris stelt voor om samen met de griffie een voorstel te doen voor de agenda 

van de raad van 17 december. 

6. Planning informatieavonden
De griffie vraagt na wanneer de serious game Ruimte en Energie van Holland Rijnland 

gespeeld kan worden. 
De griffie inventariseert de onderwerpen die aangemeld worden voor de informatieavonden 

en legt die voor aan het presidium. Voor de aanmeldingen die op dit moment al bekend zijn 

komt een voorstel van de griffie en gemeentesecretaris. Ook het onderwerp Wonen wordt 

daar bij meegenomen. Het presidium geeft aan dat als het niet anders kan, parallelle sessies of 

een extra informatieavond gepland mogen worden.

7. Concept-agenda Politiek Forum 12 november en raad 19 november

Het Heelblaadjespad wordt van de agenda van het Politiek Forum afgevoerd. 
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Het rekenkameronderzoek Jeugdhulp wordt ook op de agenda van de raad gezet. 

Het CDA heeft gemerkt dat de was-wordt lijst bij de APV niet overeen komt met het document 

zelf. De gemeentesecretaris kijkt het na.  

8. Onderzoek lichte vorm regionale samenwerking

Olaf McDaniel stelt voor om de onderzoeksopzet van het onderzoek naar een lichte vorm van 

regionale samenwerking in het Politiek Forum van 10 december te bespreken. Dit voorstel 

vindt geen bijval van de coalitie. De oppositie betreurt het dat zij niet is betrokken bij de 

uitvraag en onderzoeksopzet. Er wordt afgesproken een afspraak in te plannen met 

onderzoeksbureau Twynstra Gudde om de onderzoeksopzet te bespreken. Hiervoor wordt een 

vertegenwoordiger per fractie uitgenodigd alsmede de wethouder.  

9. Werving nieuwe leden Rekenkamercommissie

Olaf McDaniel en Hugo Langenberg melden zich aan om namens Leiderdorp deel te nemen in 

de sollicitatiecommissie. 

10. Tijdsplanning begrotingsraad

De tijdsplanning voor de begrotingsbehandeling op 9 november wordt aangepast. Er volgt een 

nieuw voorstel. 

11. Eten begrotingsraad en kerstviering raad

Ondanks het advies van de griffie om het eten in het gemeentehuis te organiseren i.v.m. de 

werkkostenregeling houdt het presidium vast aan de wens om bij de Chinees te gaan eten.  De 

feestcommissie (Hugo Langenberg, Bart Hoenen en Maartje Burger) maakt een voorstel voor 

de kerstviering.  

12. Rondvraag
- Op 30 november vindt het Sportgala plaats. Het CDA stelt voor om als raad gezamenlijk een 

tafel te kopen. De griffie zoekt uit hoe dit moet met de factuur. 

- De gemeentesecretaris nodigt de raad van harte uit om bij technische vragen contact te 

zoeken met ambtenaren  en roept op om de fracties hierop te attenderen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.23 uur.

PLV GRIFFIER

181029
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