PRESIDIUM
Agenda voor het presidium van maandag 16 september 19.30-20.30 uur in ruimte 8

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Verslag van 27 mei 2019 en besluitenlijst 16 juli 2019 (bijlage)
4. Mededelingen
5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 8 juli 2019
 Politiek Forum 2 september 2019
 Raad 9 september 2019
6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlage)
7. Informatieavonden (planning bijlage)
 IA op 14 oktober. Verzoek presentatie halfjaarrapportage Incluzio vijf kwartier te
laten duren. Start om 21.30 tot uiterlijk 22.45. Reden: medewerkers Incluzio zullen
raad informeren over acties n.a.v. landelijk programma Eén tegen eenzaamheid.
Daarnaast zal de raad alvast geïnformeerd worden over wat er, met het oog op de
begroting, samen met Incluzio opgepakt wordt.
 Bespreken dichtheid van de informatieavonden.
Bespreken extra informatieavonden rondom LRN (17 sept),technisch halfuurtje LRN
(23 sept), werksessie mobiliteitsplan (26 sept) en duurzaamheid (17 okt).
8. Concept-agenda’s politiek forum 30 september 2019 en raad 7 oktober 2019
9. Bespreking ingekomen stukken
 07.Jongerenparticipatie aanbod voor schoolbezoeken door college- en raadsleden
nav motie 36 brief van het college 190628 (op verzoek van PvdA)
 24.Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het college 190620.
Bespreking van de brief wordt uitgesteld en in het presidium zal worden besproken
hoe met deze brief verder om te gaan. (op verzoek van VVD)







40.Amaliaplein e.o. besluit verkeerscirculatie mbt Ericalaan en Simon Smitweg brief
van het college 190826 (op verzoek van PvdA).
9.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 verzoek van LPL)
43.Toekomst van Kunst in de Heemtuin brief aan raad 190902 (op verzoek van VVD)
27.VRHM reactie nav zienswijze t.b.v. de concept-programmabegroting 2020 VRHM
190716 (op verzoek van VVD)
38.Bezwaar uitbreidingsplannen Van der Valk Boumanweg 50 Dierenkliniek 't Leidse
Land brief Pietersma & Spoelstra ROM bv 190819 (op verzoek van GL)

10. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp (bijlage)
11. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp
(bijlage)
12. Terugblik op accountantscontrole 2018 (bijlage vertrouwelijk memo)
13. Themamiddag voor de raad in 2019
Voorstel vanuit griffie: vrijdag 13 december vanaf 14.00 tot 19.00 incl. Kerstborrel
(thema opties: sessie rondom werkplan griffie / raad of sessie rondom integriteit)
14. Vergaderschema raad 2020 (bijlagen memo en schema)
15. Planning behandeling programmabegroting 2020-2023 (bijlage)
16. VNG congres 9 en 10 juni 2020
17. AED cursus raadsleden
Optie voor een donderdagavond of een zaterdagochtend. Duur van de sessie is 5 uur.
18. Rondvraag
19. Sluiting
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