
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.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 25 november 2019 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
- De burgemeester deelt mee dat op maandagavond 27 januari om 20 uur op de 

begraafplaats de lichtstenen worden ontstoken om de start van het bevrijdingsjaar te 
markeren. De raad is daarbij ook van harte uitgenodigd. Vanuit het presidium komt 
de suggestie om de raadsvergadering van die avond iets later te starten. Het 
presidium beslist dat de raad van die avond 21 uur zal beginnen.

- Joost Bruggeman deelt mee dat Hugo Langenberg op 20 januari weer het politiek 
forum kan voorzitten.

- De secretaris heeft begrepen van wethouder De Bas dat zij deze week nog haar 
ontslagbrief zal sturen aan de raad.

- De voorzitter van het presidium peilt of er behoefte bestaat om een aparte 
bijeenkomst te beleggen om nog eens terug te blikken op de afgelopen maanden. 
Die behoefte bestaat, afgesproken wordt om dit eerst als presidium in beslotenheid 
te doen en dan te bezien of een bredere bijeenkomst noodzakelijk is. Er wordt een 
externe begeleider gezocht voor deze bijeenkomst. De burgemeester, de voorzitter 
van het presidium en de griffier bereiden dit voor. Bij agendapunt 11 wordt een 
datum gezocht voor deze bijeenkomst.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 25 november 2019 (geannuleerd) en 2 december 2019 
 Politiek Forum 9 december 2019
 Raad 16 december 2019

Er komen geen opmerkingen uit het presidium over de voorgaande cyclus.

6. Planning 
De secretaris meldt dat de planning pas goed besproken kan worden als het nieuwe college is 
aangetreden, mogelijk verandert de planning hierdoor.

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2019/25-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2019/16-december/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2019/09-december/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2019/02-december/19:15


7. Informatieavonden 
 Het presidium stemt in met het verzoek om een extra informatieavond presentatie 

RKC over rapport Klachtenbehandeling op 10 februari voorafgaand aan 
fractievergaderingen om 19.15 uur.

 Het presidium stemt in met agendering van drie onderwerpen op IA van 3 februari. 
Wel graag het onderwerp Groene Hart Informatie-centrum parallel met Incluzio. 
(niet tegelijk met Baanderij, anders zijn er twee fysieke onderwerpen naast elkaar 
gepland). 

8. Planning extra raad voor benoeming wethouders
Het presidium gaat akkoord met de extra raad van 13 januari, aan de agenda wordt ‘Afscheid 
wethouder De Bas’ toegevoegd.

9. Concept-agenda’s politiek forum 20 januari 2020 en raad 27 januari 2020
Het presidium gaat akkoord met de agenda voor het politiek forum.

De raad van 27 januari zal om 21 uur beginnen. Bij de concept-raadsagenda komt de vraag 
op tafel of het kaderbesluit Leidse Ring Noord niet moet worden uitgesteld in verband met 
de afspraak uit het nieuwe coalitieakkoord om over dit onderwerp eerst dieper met Leiden in 
gesprek te gaan. De fractievoorzitters van PvdA, LPL en GroenLinks zien geen reden voor 
uitstel. De voorzitter constateert dat een meerderheid van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-
SGP het onderwerp van de agenda wenst te halen. Het kaderbesluit Leidse Ring Noord wordt 
dus niet geagendeerd op de raad van 27 januari.

10. Bespreking Berenschot concept rapport regionale samenwerking
Berenschot stelt voor het concept rapport in informele besloten setting te bespreken met 
raad en college gezamenlijk. Voorgestelde data zijn:

- dinsdagavond 3 maart 2020
- dinsdagavond 10 maart 2020

Beide data hebben niet de voorkeur van het presidium. Het presidium vraagt de griffier of 
het mogelijk is de bijeenkomst te organiseren op maandag 9 maart aangezien er voor de 
informatieavond van dat moment nog geen onderwerpen zijn aangemeld. Jeroen Hendriks 
vraagt zich af of dit in besloten setting moet. Dit heeft wel de voorkeur van de meerderheid 
van het presidium. Verder vraagt het presidium meer informatie over doel en opzet van de 
bijeenkomst.

11. Bijeenkomst raden uit de regio en Gemeenschappelijke Regelingen 12 februari 2020 
Het presidium stemt in met de agenda en ziet de avond met interesse tegemoet. Graag extra 
onder de aandacht brengen en werken met aanmeldingen.

12. Nieuwe datum themadag raad (gepland was vrijdag 21 februari 2020 maar lijkt niet te 
kunnen)
Nieuwe datum themadag: vrijdag 6 maart vanaf 16 uur tot ca 21 uur. Met bescheiden 
maaltijd.
Datum extra presidium-bijeenkomst om terug te blikken op het verleden: dinsdagavond 28 
januari.

13. Bespreking ingekomen stukken
 27.Resultaten Leiderdorpse enquête 2019 inclusief Eindrapport brief van het college 

191022 (op de lis van 18 november 2019) (op verzoek van D66)



Het presidium stemt in met agendering, de secretaris en griffier kijken naar geschikte 
vorm en moment.

 23.Tegenstrijdigheden in antwoord college inzake gewijzigd afwijkingenbeleid 
(=kruimelbeleid) inclusief bijlagen reactie van inwoner 191017 (op de lis van 18 
november 2019) (op verzoek van GL) 
Bob Vastenhoud constateert dat hierover inmiddels genoeg is gezegd en geschreven, 
er is geen behoefte meer aan agendering.

 44.Bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers reactie van ouders 191104 
geanonimiseerd  inclusief Pamflet (op de lis van 18 november 2019) (op verzoek van 
GL)
Het presidium wenst dit te bespreken als onderdeel van een bredere sessie over 
jeugd, bijvoorbeeld tijdens een informatieavond. Daarbij ook de vraag betrekken in 
hoeverre problematiek ook betrekking heeft op Leiderdorp.

 20.Stichting ElektroHyperSensitiviteit inzake straling en gezondheid met betrekking 
tot 5G brief 191125 (op de lis van 16 december 2019) (op verzoek van GL)
Het presidium constateert dat er meer fracties zijn die hierover vragen hebben. 
Daarnaast is dit vooral ook een landelijk probleem. Vooralsnog wordt fracties in 
overweging gegeven hierover indien gewenst raadsvragen te stellen.

14. Rondvraag
- De burgemeester wijst de leden van presidium en raad op de 

nieuwjaarsbijeenkomsten van instellingen en verenigingen in Leiderdorp. Het is de 
moeite waard deze te bezoeken. Vanuit het presidium wordt gemeld dat de data van 
deze bijeenkomsten vaak niet bekend zijn bij de leden van de raad. De griffie wordt 
verzocht om voortaan een overzicht te verzorgen voor raadsleden en de data op te 
nemen in de kalender.  

- Antwoord op brief van inwoner over Statenhof (01. op de lis van 27 januari 2020)
De griffier geeft een toelichting. De griffie zal een concept-antwoord opstellen dat 
wordt voorgelegd aan de raad op 27 januari.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER

7-1-2020


