
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 25 november 2019

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter), Laila Driessen (voorzitter raad), Bart Hoenen (VVD), 

Jeroen Hendriks (D66), 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

De agenda’s van openbaar en besloten presidium worden ineen gevoegd. 

3. Verslag van 14 oktober 2019

4. Mededelingen

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 14 oktober 2019
 Politiek Forum 4 november 2019
 Raad 18 november 2019

Mirjam van der Stelt krijgt complimenten voor haar voorzitterschap van het Politiek Forum 

van 4 november 2019. 

6. Planning en bepaling controversiële onderwerpen  
De lijst van te behandelen onderwerpen wordt doorgenomen. Het al dan niet controversieel 
verklaren is afhankelijk van de vraag of op 13 december al dan niet een nieuw college is 
benoemd. Het presidium stelt het overzicht als volgt vast:

Voor raad 16 december/forum 9 december Wel of niet controversieel?

Als nieuw 
college is 
benoemd

Indien nog 
geen nieuw 
college

Kaderbesluit Leidse Ring Noord Niet contr. Controversieel

Mobiliteitsvisie Niet contr. Controversieel

Evaluatie omgekeerd inzamelen in de laag- en hoogbouw Niet contr. Niet contr.

Wijziging Grex Amaliaplein i.v.m. verkeerscirculatie 
Ericalaan/Simon Smitweg

Niet contr. Niet contr.

2e Bestuursrapportage Niet contr. Niet contr.

Integraal Veiligheidsbeleid plan (IVB) 2019 – 2022 Niet contr. Niet contr.

Actualisering belastingverordeningen, tarieventabellen en Niet contr. Niet contr.

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2019/14-oktober/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/18-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2019/04-november/20:00


tarieven 2020

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 Niet contr. Niet contr.

Laatste begrotingswijziging P&C Niet contr. Niet contr.

Holland Rijnland 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland

Niet contr. Niet contr.

Holland Rijnland Algemeen Bestuur (AB) vergadering van 18 
december 2019 (komt voor forum van 9 december) 

Niet contr. Niet contr.

Servicepunt71 ontwerpbegrotingswijziging 5 (komt voor forum 
van 9 december)

Niet contr. Niet contr.

Voorstellen op de planning voor latere vergaderingen Wel of niet controversieel?

Als nieuw 
college is 
benoemd

Indien nog 
geen nieuw 
college

Gebiedsvisie Baanderij Niet contr. Controversieel

Bestemmingsplan HSL-gebouw Niet contr. Controversieel

Jeugdhulp - opdracht aan de toegang (besproken zonder rvs en 
rbs in forum van 14 oktober 2019)

Niet contr. Niet contr.

Sportnota Niet contr. Controversieel

Concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in 
samenhang’(januari)

Niet contr. Niet contr.

Omgevingsdienst West-Holland 2e begrotingswijziging 2019 en 
1e begrotingswijziging 2020 (wordt raad van januari. 
Beleidsmedewerker heeft uitstel gevraagd bij ODWH. Zienswijze 
kan ingeleverd worden begin februari 2020)

Niet contr. Niet contr.

RKC rapport Woningbouwopgave Niet contr. Controversieel

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 Extra IA 2 december 2019 19.15-20.00 presentatie RKC onderzoeksopzet 

duurzaamheid : presidium gaat hiermee akkoord.

8. Concept-agenda’s politiek forum 9 december 2019 en raad 16 december 2019
 Extra raadsvergadering op 13 december, aanvang 17:00u. Vanuit de formerende 

partijen komt het voorstel om op 13 december een extra raadsvergadering te beleggen 
voor de benoeming van nieuwe wethouders en het debat over het nieuwe 
coalitieakkoord. Onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid van alle benodigde 
stukken (coalitie-akkoord, geloofsbrieven etc.) gaat het presidium hiermee akkoord. 
Aansluitend een korte kerstborrel. 

 Agenda’s PF 9/12 en raad 16/12: Onder voorbehoud van benoeming van nieuwe 
wethouders op 13/12 gaat het presidium akkoord met de agenda’s. Indien er nog geen 
nieuw college is, wordt de agenda van de raad aangepast op basis van bovenstaand 
overzicht bepaling controversiële onderwerpen. 
Aanvang raad 16/12 wordt vastgesteld op 19:30 uur. Eerst zullen de punten aan de orde 
komen die hoe dan ook niet controversieel zijn, daarna de andere agendapunten.

9. Concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023 ‘Veiligheid in samenhang’
De burgemeester geeft een toelichting, dit stuk zal met een raadsvoorstel naar de raad 
komen, vergelijkbaar met de werkwijze bij zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.



10. Bespreking ingekomen stukken
In verband met de actualiteit of de mogelijkheid tot samenvoeging met andere 
agendapunten is voor de volgende inkomende stukken geen aparte behandeling meer nodig:

 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)

 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)

 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)

11. Collegebrief over portefeuille verdeling   en Presidium wekelijks

De burgemeester licht de brief toe. Het presidium stemt in met een wekelijkse besloten 

vergadering, elke maandag om 19 uur, tot er een nieuw college is geïnstalleerd.

12. Stand van zaken coalitievorming 
Joost Bruggeman deelt mee dat de gesprekken voortvarend zijn begonnen.  De planning is 

om op 13 december wethouders te installeren. Ook de burgemeester wordt op de hoogte 

gehouden en betrokken bij de coalitievorming.

13. Gesprek Berenschot vervolgonderzoek regionale samenwerking

- Data voorstellen zijn 3, 17, 18 december 

- Berenschot stelt voor fracties individueel te spreken. Planning op basis van 

bovengenoemde data. 

Het presidium stemt in met deze werkwijze. De griffie zal e.e.a. plannen.

14. Kerstconferentie raad 13 december 2019 
Het presidium stemt in met het voorstel om op 13 december alleen een kerstborrel te 
houden (in aansluiting op de extra geplande raadsvergadering.) De themabijeenkomst zal 
naar een andere datum worden verplaatst. De door de griffie voorgestelde datum van 21 
februari  komt niet goed uit voor diverse fracties, er wordt een nieuwe datum gezocht.

15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER

27-11-2019

https://www.raadleiderdorp.nl/documenten/Ingekomen-brieven/Collegebrief-over-portefeuilleverdeling-20-11-2019.pdf

