PRESIDIUM
Verslag presidiumvergadering van 7 januari 2019
Aanwezig: Laila Driessen (voorzitter raad), Jeannette Hofman-Züter (voorzitter), Jeroen Hendriks
(D66), Bart Hoenen (VVD), Hugo Langenberg (LPL), Olaf McDaniel (PvdA), Geert Schipaanboord
(CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Marlies van Beek (GrL), Bart Rijsbergen (griffier), Esther
Rijnders (loco-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 behoudens enkele tekstuele wijzigingen ongewijzigd vastgesteld.
n.a.v. het verslag: de lijst van woordvoerders op onderwerp moet door de griffie nog worden
gemaakt.
4. Mededelingen
Vacature griffie-medewerker: voor de tijdelijke invulling van de taken van griffiemedewerker
hebben zich twee prima kandidaten gemeld. Eén daarvan is geselecteerd door een commissie
bestaande uit de griffie en de voorzitter van de werkgeverscommissie. De kandidaat zal voor
een half jaar worden gedetacheerd vanuit de gemeente Leiden.
5. Planning
De loco-secretaris licht de verschuivingen in de planning toe, deze hebben voornamelijk te
maken met het aantreden van een nieuwe wethouder. Voor de einddata van diverse trajecten
hebben de verschuivingen geen effect. De loco-secretaris gaat na of er nog kan worden
geschoven in de geplande agendapunten voor februari en maart.
6. Informatieavonden
Bij de planning voor de informatieavonden worden geen opmerkingen gemaakt.
- Bij de besloten informatie-avond over de Sterrentuin zal Geert Schipaanboord
optreden als voorzitter.
7. Concept-agenda politiek forum 21 januari en raad 28 januari
De agenda’s worden ongewijzigd vastgesteld, met de volgende opmerkingen:
- Beslispunt 2 van het RVS concept-huisvestingsverordening wordt als dwingend
ervaren, het college wordt verzocht voortaan aandacht te besteden aan de
formulering van dergelijke besluiten.
- Bij de stukken van de APV 2019 wordt de vigerende APV 2014 gevoegd.
8. Uitnodigingsbeleid
N.a.v. bijeenkomst Holland Rijnland over energieakkoord op 12 december. Het presidium
betreurt het dat er maar één raadslid aanwezig was. Om dit in de toekomst te voorkomen

worden voor bijeenkomsten met gasten van buiten de gemeente Leiderdorp de volgende
maatregelen voorgesteld:
- Voortaan werken we met aanmeldingen
- Reminder sturen enkele dagen voor de bijeenkomst
- De griffier onderzoekt of het RIS nog aanvullende technische mogelijkheden biedt
9. Werkafspraken verweerschriften inzake beroepsprocedures
Zie bijvoorbeeld brief Raad van State van 10 december 2018. In het verleden las een raadslid
mee met de verweerschriften, terwijl het hier om een wettelijke bevoegdheid van het college
gaat. Het presidium gaat akkoord met het schrappen van deze oude werkafspraak.
10. Camera’s tijdens raadsvergaderingen
De camera’s van de pers zijn in de raadszaal soms zo gericht dat de beeldschermen van
laptops of tablets in beeld komen. Dat is onwenselijk. De griffier zal zorgen dat met de pers
contact wordt gezocht om hierover nadere afspraken te maken.
11. Afspraken Lijst Ingekomen Stukken
Vraag van Jeroen Hendriks is waarom sommige stukken wel op de Lijst Ingekomen Stukken
staan en andere niet. Het presidium wenst een complete LIS. De griffier gaat na hoe de LIS tot
nu stand komt en op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van het
presidium.
12. Rondvraag
 De burgemeester geeft een toelichting m.b.t. de correspondentie over de vriendenfeesten.
 Bart Hoenen stelt voor om met de vernieuwingen in de griffie ook papierloos werken z.s.m. in
te voeren. Het presidium ondersteunt de voorkeur om papierlozer te werken. De griffier gaat
hiermee aan de slag.
13. Sluiting
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