
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 27 mei 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), Joost Bruggeman (LPL, toehoorder)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststelling agenda

De agenda blijft ongewijzigd. 

3. Verslag van 15 april 2019 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag vraag Hugo 

Langenberg naar de stand van zaken rond re-animatietrainingen. De secretaris dat nu 

gezocht wordt naar een geschikte partij om deze trainingen te verzorgen. Vermoedelijk 

vinden de trainingen na de zomer plaats.

4. Mededelingen

De burgemeester deelt mee:

 De opkomst bij de recente Provinciale Statenverkiezingen was in Leiderdorp 

bovengemiddeld: 49,08 procent.

 Op 28 mei is de kennismakingsavond voor nieuwe inwoners. De griffier gaat nog na 

wat precies verwacht wordt van de aanwezige raadsleden.

Mirjam van der Stelt deelt mee dat oud-raadslid en oud-wethouder Wim Laman is overleden. 

In de raadsvergadering van 1 juli wordt hierbij stilgestaan. 

5. Planning 

Gemeentesecretaris licht de planning toe en geeft desgevraagd een korte toelichting op het 

uitstel van de besluitvorming over de Leidse Ring Noord.

Het presidium stemt in met een uitgestelde aanleverdatum voor Politiek Forum en Raad van 

september, de nieuwe uiterste aanleverdatum voor de stukken is 8 augustus. De 

agendapunten moeten wel al bekend zijn voor het presidium van 8 juli. (aanlevering bij griffie 

4 juli).

De fractieavond  van 15 juli komt hierdoor te vervallen, in plaats daarvan wordt 26 augustus 

in de planning gezet als fractieavond (maar zonder fractiespreekuur).



6. Informatieavonden (planning bijlage)

Het presidium heeft geen opmerkingen bij de planning.

7. Concept-agenda politiek forum 24 juni en raad 1 juli  2019

Vanwege de lengte van de agenda blijven de reserve-avonden (25 juni PF en  1 juli Raad) in 

de planning staan. Mocht de behandeling van de agenda uitlopen, dan schorst de voorzitter 

de vergadering om 23 uur en wordt deze de volgende dag voortgezet.

Hugo Langenberg geeft aan dat de behandeling van ingekomen stukken (agendapunten 13 

en 14) eventueel ook na de zomer kan. Afgesproken wordt dat tijdens de vergadering zelf 

altijd nog kan worden voorgesteld om deze agendapunten later te behandelen; vooralsnog 

blijven ze staan.

Naar aanleiding van de concept-agenda’s vraag Bob Vastenhoud aandacht voor de planning 

van met name ruimtelijke stukken. Deze staan geagendeerd kort voor de zomer, terwijl dan 

ook de jaarstukken en de kadernota veel tijd vragen. Bob vraagt of dit niet voortaan beter 

gepland kan worden. De secretaris antwoordt dat het plannen van dit soort processen lastig 

is vanwege personele inzet en de schaarste op de arbeidsmarkt waar ook Leiderdorp mee te 

kampen heeft.

8. Vervolg onderzoek regionale samenwerking 

De griffie zoekt een datum in juni voor een overleg over de bepaling van de vraagstelling. 

Daarbij schuiven aan: Jeroen Hendriks (D66), Bart Hoenen (VVD), Hugo Langenberg (LPL), 

Olaf McDaniel (PvdA), Geert Schipaanboord (CU/SGP), Bob Vastenhoud (GrL), Huibrecht Bos 

(CDA). Het presidium laat de selectie van een onderzoeksbureau graag over aan het college. 

Indien raadsleden suggesties hebben voor bureaus kunnen ze dat via de griffie laten weten. 

9. Initiatief Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude radenbijeenkomst Leidse Regio

In Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben de raden een motie aangenomen 

waarin de griffiers worden opgeroepen om overleg te arrangeren tussen de raden van de 

Leidse regio. De griffiers van genoemde gemeenten bereiden een eerste bijeenkomst voor op 

11 september 2019. 

In Leiderdorp is zo’n motie niet aan de orde geweest. Het presidium constateert dat op 

diverse deelterreinen goed wordt samengewerkt en is benieuwd naar de meerwaarde van 

een plenaire radenbijeenkomst. Vanuit Leiderdorp wordt niet (financieel) bijgedragen aan de 

organisatie van zo’n bijeenkomst. Het presidium wacht de uitnodiging en het programma van 

deze bijeenkomst af.

10. Onderzoek naar instellen Audit Commissie

Er wordt een voorstel voorbereid.

11. Gesprek tussen raad en VRHM

De zienswijze die door de raad op 20 mei gewijzigd is vastgesteld heeft de VRHM bereikt. De 

VRHM gaat graag in op de uitnodiging van de raad om van gedachten te wisselen over de 

VRHM en de begroting. De voorkeur gaat uit naar een gesprek op bestuurlijk niveau. De 

griffie zal naar een datum zoeken voor zo’n gesprek, zo mogelijk nog voor 27 juni (vaststelling 

begroting in AB).



12. Spreektijden in politiek forum en raad

Vastgesteld  wordt dat het Reglement van Orde voldoende ruimte biedt aan de voorzitters 

om desgewenst extra spreektijd te vragen voor bijvoorbeeld de collegeleden die alle vragen 

vanuit de raad willen beantwoorden.

13. Afscheid van burgerraadsleden

Afgesproken wordt voortaan meer aandacht te besteden aan burgerraadsleden die 

vertrekken, bijvoorbeeld in de vorm van een kort woord tijdens de raadsvergadering en een 

presentje.

14. Rondvraag

 Zomer BBQ 27 juni

Hugo Langenberg, Jeannette Hofman en Bob Vastenhoud vormen het 

organisatiecomité.

 Doeshavenconcert. 

Er is een ‘gemeentelijke boot’ waar ook de leden van de raad welkom zijn.

 Voor het fractiespreekuur van 17 juni zijn twee onderwerpen aangemeld. het 

presidium verzoekt de griffier te bekijken op één van deze onderwerpen ook na de 

zomer geagendeerd kan worden. 

15. Sluiting

GRIFFIER
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