
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 4 februari 2019

Aanwezig: Laila Driessen (voorzitter raad), Jeannette Hofman-Züter (voorzitter),  Jeroen Hendriks 
(D66), Brigitte van Elburg (i.p.v. Bart Hoenen VVD), Hugo Langenberg (LPL), Olaf McDaniel (PvdA), 
Geert Schipaanboord (CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL), Bart Rijsbergen 
(griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris)

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

2. Vaststelling agenda
De agenda blijft ongewijzigd. 

3. Verslag van 26 november 2018 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
n.a.v. het verslag: de gemeentelijk persvoorlichter heeft het gevoel van de raad m.b.t. in 

beeld brengen van beeldschermen en tablets overgebracht. De boodschap kon niet op ieders 

begrip rekenen.

 

4. Mededelingen
De burgemeester noemt de brief van GS van Zuid-Holland aan de colleges in de regio, 
hierover werd in de krant bericht. Het college zal de brief binnenkort ook aan de raad sturen. 
De bedoeling is om in regionaal verband eerst de gedeputeerde te ontvangen, daarna wordt 
getracht een gezamenlijk regionaal antwoord op te stellen.

5. Planning 
De secretaris licht de planning toe. Het punt over afvalinzameling schuift door. Voor de 
Baanderij geldt dat het project helaas opnieuw moet worden opgestart.

6. Informatieavonden 
Bij de planning voor de informatieavonden worden geen opmerkingen gemaakt. 

7. Concept-agenda politiek forum 18 februari en raad 4 maart
De agenda voor het politiek forum wordt ongewijzigd vastgesteld.
Op de agenda van de raad staat ten onrechte Verkeerscirculatie Amaliaplein vermeld. Dat zal 
echter niet aan de orde komen in de raad, tenzij in het forum wordt afgesproken dat ook 
bespreking in de raad nodig is.

8. Behandelvoorstel APV
Het presidium gaat akkoord met het behandelvoorstel van de griffier.

9. Inplannen aanbieding rekenkamerrapport digitale veiligheid (eind maart)
Eind maart wil de rekenkamer het rapport over digitale veiligheid presenteren aan de raden 
van Leiderdorp en Leiden. Een optie is een informatieve raadsbijeenkomst in Leiden waarbij 
raadsleden uit Leiderdorp aanschuiven. Het presidium vindt dat een denkbare variant, een 
volgende keer kunnen Leidse raadsleden aanschuiven in Leiderdorp.



10. Voorbereiden ambtsbezoek CdK op woensdagmiddag 13 maart

Op 13 maart brengt de CdK een ambtsbezoek aan Leiderdorp. In de tweede helft van de 

middag is een gesprek met de fractievoorzitters (overige raadsleden welkom als toehoorder) 

gepland. Het presidium wordt verzocht twee ‘lokale’ gespreksthema’s aan te dragen. 

Regionale samenwerking is in elk geval gespreksthema. Het presidium kiest voor de thema’s:

- Duurzaamheid/energie/ windmolens

- OV-infrastructuur/mobiliteit  

11. Verzoek Twijnstra Gudde om vervolggesprekken (bijlage)

Het presidium gaat akkoord met het voorstel van Twijnstra Gudde.

12. Vraag aan de raad of er interesse is voor een presentatie van Marlies Krul, directeur van de 
Omgevingsdienst West-Holland (bijlage)
Het presidium is geïnteresseerd in de presentatie van Marlies Krul.

13. Deelname raad aan nationale herdenking 4 mei.
Voorgaande jaren heeft de gemeenteraad op 4 mei, in Leiderdorp, een krans gelegd tijdens 
de nationale herdenking. In het presidium wordt afgesproken dat de raad ook dit jaar zal 
deelnemen.

14. Rondvraag
Voortaan begint het presidium om 19:45.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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