
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 14 oktober 2019

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter),  Jeroen Hendriks (D66), Hugo Langenberg (LPL), Olaf 

McDaniel (PvdA), Geert Schipaanboord (CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL), 

Bart Rijsbergen (griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Afwezig: Bart Hoenen (VVD), Laila Driessen (voorzitter raad)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststelling agenda

De agenda blijft ongewijzigd. 

3. Verslag van 16 september 2019

Bij agendapunt 5 (terugblik voorgaande cyclus): Op verzoek van Herman Romeijn wordt 

stelliger in het verslag opgenomen dat technische vragen echt vooraf moeten worden 

gesteld.

Met verwerking van deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.

Naar aanleiding van: 

- Agendapunt 6 (planning) en het verzoek om een overzicht van Beleidsnota’s: Herman 

Romeijn voegt toe dat de meeste beleidsnota’s geen einddatum hebben en dat het 

beleid dus geldt totdat er nieuw beleid is.

- Agendapunt 9 (bespreking brieven): Hugo Langenberg ziet graag een andere manier 

van agenderen (per brief een agendapunt). Andere leden vinden de huidige manier 

van agenderen juist goed. Afgesproken wordt hierop terug te komen tijdens de 

themamiddag op 13 december 2019.

4. Mededelingen

- Herman Romeijn deelt mee dat de komende accountantscontrole complex wordt 

doordat Servicepunt71 niet alle voorbereidende werkzaamheden kan verrichten 

waarop was gerekend en door nieuwe eisen van de accountant van Servicepunt71.  

- Hugo Langenberg deelt mee dat de LPL een kandidaat heeft gevonden voor de 

wethouderspost. Inzet is de benoeming op 8 november te laten plaatsvinden. 

Woensdag wordt de kandidaat bekend gemaakt, de fractievoorzitters ontvangen 

vooraf het persbericht.



5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 16 september 2019

Tijdens de presentatie minimabeleid werd de aanwezigen input gevraagd. Als dat de 
bedoeling is, graag dit vooraf aankondigen zodat hiermee in de voorbereiding 
rekening kan worden gehouden.
Over spelregels voor informeel overleg komen we terug op 13 december 2019.

 Politiek Forum 30 september 2019

 Raad 7 oktober 2019

6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlage)
De planning is ongewijzigd, het presidium heeft er geen vragen bij.

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 Extra IA: Duurzaamheidsagenda  donderdag 17 oktober in MEC – verzoek 

aanmelden. De griffie zal nog een reminder sturen.
 Het presidium vraagt wanneer de eerder vervallen avond met Incluzio gepland 

wordt.

8. Concept-agenda’s politiek forum 4 november 2019 en raad 18 november 2019

Vanwege de volle vergaderagenda’s wordt afgesproken:

- Het integraal veiligheidsplan schuift door naar de raad van december.
- De GREX Amaliaplein hoeft niet via het PF, kan rechtstreeks naar de raad. 
- De te bespreken ingekomen stukken schuiven door naar een later moment.

Met deze wijzigingen worden de agenda’s vastgesteld. 

9. Concept-agenda Begrotingsraad 8 november 2019
Het presidium stelt de agenda vast, wel wordt het voorgestelde vergaderproces gewijzigd. Bij 
de eerste termijn van de raad worden niet alleen de algemene beschouwingen gehouden 
maar ook moties en amendementen ingediend.

10. Gunning vervolgonderzoek regionale samenwerking – effecten fusie
Olaf McDaniel en Hugo Langenberg sluiten aan bij gesprek met Berenschot eind 
oktober/begin november 2019.

11. Bespreking ingekomen stukken
 07.Jongerenparticipatie aanbod voor schoolbezoeken door college- en raadsleden 

nav motie 36 brief van het college 190628 (op LIS van 9 september 2019) (op verzoek 
van PvdA)
Schuift door naar een geschikter moment

 09.Duurzaamheidsagenda doorrekening van beleidsmaatregelen nav motie 34 brief 
van het college inclusief bijlage Quickscan voortgang duurzaamheidsagenda 
Leiderdorp 2017-2025 en bijlage Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020 
190701 (op LIS van 9 september 2019) (op verzoek van LPL)
Schuift door naar een geschikter moment

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2019/16-september/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/07-oktober/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2019/30-september/20:00


 09.Invoering Wet verplichte GGZ per 1 januari 2010 brief van het college 190920 (op 
LIS van 7 oktober 2019) en 18.Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg brief van 
het college 191010 (op LIS van 18 november 2019) (op verzoek van VVD)
i.v.m. de afwezigheid van Bart Hoenen zal de griffier bij de VVD nagaan wat het 
bespreekdoel is.

12. Behandeling Rekenkamerrapport Woningbouwopgave Leiden-Leiderdorp (bijlage)
Het presidium neemt kennis van de procesmemo. Behandeling van het rekenkamerrapport 
kan ook in januari, als er meer tijd is.

13. Vertrouwelijke brief van college (bijlage)
Er volgt een informele bespreking op het tijdstip van het eerstvolgende fractiespreekuur (op 

28/10).

14. Rondvraag
- Mirjam van der Stelt vraagt aandacht voor het Sportgala. Olaf McDaniel 

inventariseert de interesse voor een eigen tafel van de raad – eventueel gezamenlijk 
met het college.

- Olaf McDaniel stelt de recente kwesties rondom de kruimelregeling aan de orde. Ook 
Jeroen Hendriks en Bob Vastenhoud geven aan dit aan de orde te willen stellen. 
Vanwege de RO-juridische complexiteit spreekt het presidium af om na te gaan of 
een onafhankelijke toets van de aanpak door het college mogelijk is, dit in het kader 
van de controlerende rol van de raad. De griffier zet dit in gang.

- Samenwerking tussen raden Leidse Regio met betrekking tot gemeenschappelijke 
regelingen: het presidium staat open voor gezamenlijke bijeenkomsten rondom de 
kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen.

- Gezamenlijk eten na Begrotingsraad 8 november 2019
Het presidium gaat akkoord met gezamenlijke maaltijd met raad, college en 
betrokken ambtenaren in het gemeentehuis.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER

191016


