PRESIDIUM
Verslag presidiumvergadering van 11 maart 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), 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 4 februari 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
-

De secretaris deelt mee dat de mogelijkheid bestaat ook voor raadsleden reanimatietrainingen te verzorgen. Het presidium is daar enthousiast over.
De secretaris deelt mee dat het rekenkamerrapport digitale Veiligheid eraan komt
De secretaris deelt mee dat de concerncontroller binnenkort vertrekt
De secretaris deelt mee dat de beantwoording van de gemeente op mails de volle
aandacht heeft
De griffier deelt de stand van zaken mee rond de aanbestedingsprocedure voor de
nieuwe accountant en de opdrachtbevestiging (2018) voor de huidige accountant.

5. Planning
De secretaris licht de planning toe.
- Binnen enkele weken volgt het rapport Twijnstra Gudde met oplegbrief van het
college. Deze zal hoe dan ook worden geagendeerd in het politiek forum, daar kan
worden besproken of ook raadsbehandeling aan de orde is
- Omgekeerd inzamelen schuift wederom op, hierover volgt nog een collegebrief.
- Secretaris en griffier stemmen samen af of vlak voor de zomer extra vergaderingen
van raad en forum noodzakelijk zijn.
6. Informatieavonden
Bij de planning voor de informatieavonden worden geen opmerkingen gemaakt.
7. Concept-agenda politiek forum 25 maart en raad 1 april
Aan de agenda van het politiek forum wordt de bespreking van de ingekomen stukken (zie
agendapunt 10 van dit presidium) toegevoegd. Met die wijziging wordt de agenda
vastgesteld. De agenda voor de raad wordt ongewijzigd vastgesteld.

8. Ambtsbezoek CdK woensdagmiddag 13 maart (gespreksleidraad bijlage)
Er zijn drie gesprekspunten voor het gesprek met de CdK, de inleiding per punt wordt
verzorgd door:
- Regionale samenwerking: Bob Vastenhoud
- OV/Mobiliteit: Geert Schipaanboord
- Duurzaamheid/energie: Olaf McDaniel
9. Rekenkamerrapport digitale veiligheid 21 maart in Leiden (aanbiedingsbrief en memo
bijlage)
Het presidium gaat akkoord met het behandelvoorstel in het memo.
10. Bespreking ingekomen stukken
Bob Vastenhoud merkt op dat GroenLinks niet het genoemde memo (nr 2 op de LIS) wil
agenderen maar nr 20 over DZB/groenbeheer. Deze wordt toegevoegd aan de agenda van
het Politiek Forum, evenals de stukken:
- 07.Alliantie Kinderarmoede brief inclusief toelichting en Pledgetekst 190129 (op
verzoek van VVD)
- 16.Bestuurlijke samenwerking Leidse Regio van GS ZH brief van het college 190213
(op verzoek van VVD)
11. Aanbestedingsprocedure Raadsinformatiesysteem (memo bijlage)
Het presidium stemt in met aanbesteding van de RIS met regiogemeenten en met de
colleges. Voorwaarde is wel dat raadsleden betrokken worden bij het programma van eisen.
12. Instellen kascommissie voor beoordeling besteding fractiegelden (2018):
Benoemen Kascommissie (een afvaardiging door en uit het presidium benoemd die de
afrekeningen van de raadsfracties beoordeelt en hierover via het presidium aan de raad
rapporteert). Het voorstel is de afrekening fractiegeld direct te agenderen voor de raad van
1 april 2019. Dat betekent voor de Kascommissie dat er uiterlijk 28 maart 2019 een advies
naar de griffie gaat zodat deze in het RIS geplaatst kan worden. (raadsvoorstel in bijlage).
Het presidium gaat akkoord met dit behandelvoorstel en wijst aan als kascommissie: de
leden Langenberg, Hoenen en McDaniel.
13. Maandagavondborrel na fractievergaderingen
Het presidium wenst de maandagavondborrel ook na fractievergaderingen te continueren.
14. Rondvraag
De secretaris deelt mee dat de raad een collegebrief zal ontvangen over de aanpak om een
integriteitsschending in de organisatie, zoals vorig jaar geconstateerd, te voorkomen.
15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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