
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 16 september 2019

Aanwezig: Laila Driessen (voorzitter raad), Jeannette Hofman-Züter (voorzitter),  Jeroen Hendriks 

(D66), Bart Hoenen (VVD), Joost Bruggeman (LPL), Olaf McDaniel (PvdA), Geert Schipaanboord 

(CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL), Bart Rijsbergen (griffier), Herman 

Romeijn (gemeentesecretaris) 

Afwezig: Hugo Langenberg (LPL)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Vaststelling agenda

Aan agendapunt 9 worden op verzoek van Jeroen Hendriks twee brieven toegevoegd. De 

agenda blijft verder ongewijzigd. 

3. Verslag van 27 mei 2019 en besluitenlijst 16 juli 2019

Verslag en besluitenlijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Mededelingen

Geen mededelingen.   

5. Terugblik op voorgaande cyclus

• Informatieavond 8 juli 2019 

Is door iedereen als informatief ervaren.

• Politiek Forum 2 september 2019

Joost Bruggeman wijst nog eens op de oproep van Hugo Langenberg  om technische vragen 

zoveel mogelijk vooraf te stellen en zo min mogelijk tijdens de vergadering. Niet iedereen 

heeft dit als storend ervaren, soms komen technische vragen gewoon op tijdens de 

bespreking in het forum. Het college lost het doorgaans goed op door schriftelijk op 

technische vragen terug te komen. In het algemeen vindt het presidium het wel van belang 

dat erop wordt toegezien dat technische vragen zoveel mogelijk vooraf worden gesteld.

• Raad 9 september 2019

In de raad waren diverse insprekers. Het RVO laat niet toe dat de raad daarop reageert. 

Inspreken in het Forum is dan weer niet mogelijk over onderwerpen die niet geagendeerd 

staan. Afgesproken wordt dit te betrekken bij de eerstvolgende wijziging van het RVO. 



6. Planning 

De gemeentesecretaris licht de planning toe en wijst op het opnieuw aanbieden van de 

stukken over de Jeugdzorg. De toelichting van het raadsvoorstel is uitgebreid en er is een 

memo toegevoegd. Het presidium stemt in met agendering.

Jeroen Hendriks vraagt aandacht voor beleidsnota’s die al geruime tijd vernieuwd hadden 

moeten worden. De gemeentesecretaris wijdt dit deels aan het tekort aan beschikbare 

ambtelijke capaciteit. Hij zegt toe om te trachten een overzicht te genereren van vigerende 

beleidsnota’s met einddata. 

7. Informatieavonden (planning bijlage)

 IA 14 oktober: presidium heeft voorkeur voor parallelsessies Baanderij en Incluzio, 

anders wordt het te laat.

 Extra informatieavonden LRN (17 sept),technisch halfuurtje LRN (23 sept), werksessie 

mobiliteitsplan (26 sept) en duurzaamheid (17 okt). Gezien het gewicht van de 

onderwerpen kan het presidium zich vinden in het organiseren van deze extra 

avonden. In het vervolg wil het presidium ze wel in het totaalschema opnemen.

8. Concept-agenda’s politiek forum 30 september 2019 en raad 7 oktober 2019

In verband met de grote hoeveelheid onderwerpen wordt de vraag gesteld of uitstel voor 

agendapunten denkbaar is. Omdat veel punten slechts korte bespreking nodig hebben 

worden de agenda’s toch ongewijzigd vastgesteld (met inachtneming van het besprokene 

over de bespreking ingekomen stukken, zie hieronder)

9. Bespreking ingekomen stukken

In het algemeen vraagt de gemeentesecretaris nog eens aandacht voor de verschillende 

rollen en bevoegdheden van raad en college, hij herinnert nog eens aan de 100-

dagenpresentatie van de griffier waarin dit aspect ook aan de orde kwam. Het presidium 

betrekt dit bij de afweging rond de agendering van brieven maar hecht ook aan bespreking 

van sommige brieven vanwege de controlerende en volksvertegenwoordigende rollen van de 

raad. 

 07.Jongerenparticipatie aanbod voor schoolbezoeken door college- en raadsleden 

nav motie 36 brief van het college 190628 (op verzoek van PvdA)

Behandeling kan worden verplaatst naar een later moment.

 24.Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het college 190620. 

Wordt geagendeerd op 30/9. De VVD hecht eraan met het college over deze 

uitgaande brief van gedachten te wisselen.

 40.Amaliaplein e.o. besluit verkeerscirculatie mbt Ericalaan en Simon Smitweg brief 

van het college 190826 (op verzoek van PvdA). 

Wordt geagendeerd op 30/9. Bij de stukken worden de beantwoorden raadsvragen 

nr 39 gevoegd.

 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)

Behandeling kan worden verplaatst naar een later moment.



 43.Toekomst van Kunst in de Heemtuin brief aan raad 190902 (op verzoek van VVD)

Wordt geagendeerd op 30/9. Volgens de VVD hangt dit samen met het ontbreken 

van actueel cultuurbeleid, de VVD is benieuwd hoe andere fracties dit zien. 

 27.VRHM reactie nav zienswijze t.b.v. de concept-programmabegroting 2020 VRHM 

190716 (op verzoek van VVD) 

Hoeft bij nader inzien niet te worden besproken.

 38.Bezwaar uitbreidingsplannen Van der Valk Boumanweg 50 Dierenkliniek 't Leidse 

Land brief Pietersma & Spoelstra ROM bv 190819 (op verzoek van GL)

Wordt niet besproken in het politiek forum.

Het betreft hier een lopende procedure die volledig collegebevoegdheid is. Bespreking  

in de raad zou mogelijk verwachtingen kunnen wekken, terwijl de raad gewoonweg 

geen invloed kan uitoefenen op deze procedure. GroenLinks bekijkt of er raadsvragen  

over gesteld kunnen worden. Wel kan op een later moment de werkwijze als zodanig 

worden geagendeerd (los van deze specifieke casus).

 48. Collegebrief over voortgang IKEA-terrein

Wordt geagendeerd op 30/9. Hierover wordt al zeer lang gediscussieerd, het 

presidium vindt dat de raad hier ook inbreng moet kunnen hebben.

 Verbeterplan tijdige beantwoording van vragen en afhandeling van meldingen van 

inwoners brief van het college.

Wordt geagendeerd op 30/9. D66 vraagt om een korte bespreking. 

Met betrekking tot de behandeling van de brieven wordt afgesproken dat de voorzitter van 

het forum eerst de verzoeker het woord geeft en daarna de algemene vraag stelt of een 

andere fractie daaraan nog iets wil toevoegen (dus geen ‘rondje maken’). Daarna kan het 

college antwoorden. Mogelijk kan dat de bespreektijd per brief wat bekorten.

   

10. Verordening Auditcommissie 2019 Leiderdorp (bijlage)

11. Verordening Ambtelijke bijstand aan de raad en fractieondersteuning 2019 Leiderdorp 

De griffie krijgt complimenten voor het werk aan beide verordeningen. Het presidium stemt 

in met agendering van beide voorstellen.  

12. Terugblik op accountantscontrole 2018 (bijlage vertrouwelijk memo)

De griffier wordt verzocht om een samenvatting van de memo toe te voegen aan de 

verantwoording in de 2e Bestuursrapportage.

13. Themamiddag voor de raad in 2019

Voorstel vanuit griffie: vrijdag 13 december vanaf 14.00 tot 19.00 incl. Kerstborrel 

Het presidium stemt in met het voorstel, als thema wordt gekozen: de werkwijze van de 

raad/ griffieplan. Olaf McDaniel en Jeannette Hofman-Züter vormen een werkgroep om de 

themamiddag met de griffier voor te bereiden.

14. Vergaderschema raad 2020 (bijlagen memo en schema)

Het presidium waardeert de overzichtelijkheid van het nieuwe schema en gaat ermee 

akkoord. Mirjam van der Stelt vraagt of er is nagedacht over anders vormgeven van de 

begrotingsbehandeling, de druk eind oktober/begin november is erg hoog. Volgens de griffier 



is daarover wel nagedacht, maar is geen alternatief uitgewerkt omdat het teveel ingreep op 

de gangbare werkwijze. Dit aspect wordt meegenomen tijdens de themamiddag op 13 

december.

15. Planning behandeling programmabegroting 2020-2023 

Verschillende fracties zullen hun algemene beschouwingen niet vooraf delen. Concept-

moties en -amendementen worden – voor zover al beschikbaar –  wel gedeeld op de 

woensdag voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. Met deze opmerkingen gaat het 

presidium akkoord met het schema.

16. VNG congres 9 en 10 juni 2020

De burgemeester laat weten dat het college komend jaar niet naar het VNG-congres zal 

gaan. Alleen de secretaris zal de ALV bezoeken om namens Leiderdorp te stemmen.

Het presidium houdt in beraad hoe de raad hiermee omgaat. Wel wordt afgesproken dat per 

fractie slecht één vertegenwoordiger kan meegaan. 

17. AED cursus raadsleden

Optie voor een donderdagavond of een zaterdagochtend. Duur van de sessie is 5 uur. het 

presidium heeft voorkeur voor de donderdagavond. 

18. Rondvraag

Geen punten voor de rondvraag.

19. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER

190917


