
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 3 februari 2020

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter), Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Eric 
Filemon (LPL), Olaf McDaniel (PvdA), Geert Schipaanboord (CU/SGP), Mirjam van der Stelt (CDA), Bob 
Vastenhoud (GrL), Bart Rijsbergen (griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris), Viola van Alphen 
(raadsadviseur)

 
Afwezig: Hugo Langenberg (LPL), Laila Driessen (voorzitter raad)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 6 januari 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
- De burgemeester en de griffier zullen de raadsfracties bezoeken, ook om de 

behoeften voor eventuele mediation te inventariseren. 

5. Terugblik op voorgaande cyclus
- Informatieavond 6 januari 2020
- Politiek Forum 20 januari 2020
- Raad 27 januari 2020

Het presidium blikt terug op het afscheid van raadslid Bart Hoenen.
Het presidium uit complimenten voor de presentatie van de Rekenkamercommissie over het 
rapport woningbouwopgave Leiden en Leiderdorp.

6. Planning 
Het presidium is tevreden over de nieuwe weergave in het overzicht moties en toezeggingen 
en de adequate afdoeningsvoorstellen vanuit het college. 

7. Informatieavonden 
 Het presidium stemt in met agendering van de concept Regionale Energie Strategie 

en de Omgevingswet op de informatieavond van 6 april. 
 Het presidium agendeert geen informatieavond over het Groene Hartcentrum maar 

wil hier wel graag over geïnformeerd blijven. 
 Voor de informatieavond op 18 mei ziet het presidium de klimaatstresstest en de 

verkeersnota graag geagendeerd. 
 De gemeentesecretaris zal nagaan wat de status is van de toezegging van wethouder 

Joosten met betrekking tot het gelijktijdig behandelen van de verkeersnota 
wijkwegen, circulatie en langzaam verkeer. Deze staan nu afzonderlijk geagendeerd 
op de collegeplanning. 

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/06-januari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/27-januari/21:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/20-januari/20:00


 Het presidium stemt in met het verzoek van het college voor een extra 
informatieavond voor de locatie Statendaalder op 3 maart 2020. 

8. Concept-agenda’s politiek forum 17 februari  2020 en raad 2 maart 2020
Het presidium gaat akkoord met de agenda voor het politiek forum en de raad.
Aan de raadsagenda wordt toegevoegd de benoeming van nieuw AB lid voor de ODWH 
Brigitte van Elburg. 

9. Benoeming nieuw raadslid VVD en instellen commissie geloofsbrieven
Het presidium stelt als commissie geloofsbrieven voor: mevrouw Van Beek, de heer Hendriks 
en de heer Filemon. 

10. Rekenkamerrapport Woningbouwopgave Leiden en Leiderdorp
De griffier licht toe dat er samen met het college en de Rekenkamercommissie gesproken 
gaat worden over hoe de aanbevelingen uit het rapport overgenomen en uitgevoerd kunnen 
worden. Hier wordt een voorstel voor gemaakt voor presidium en raad. 
Een aantal presidiumleden vraagt om bijvoorbeeld twee keer per jaar goed geïnformeerd te 
worden over de stand van zaken met betrekking tot de woningbouwopgave en in de vorm 
van een dashboard overzicht te krijgen. 

11. Themamiddag raad 6 maart 2020 (agenda bijlage)
Het presidium kan zich vinden in het voorstel vanuit de werkgroep. Er wordt besloten dat de 
themamiddag alleen voor (burger)raadsleden, de voorzitter van de raad en de 
gemeentesecretaris bedoeld is. Het presidium verzoekt om te werken met aanmeldingen en 
vooraf voorstellen ter bespreking rond te sturen. 

12. Cursussen / opleidingswensen raad
Het presidium vraagt om een cursus financiën – ook ten behoeve van de leden van de 
auditcommissie – in te plannen in het voorjaar 2020. De griffie zal dit samen met de 
gemeentesecretaris organiseren en een datumvoorstel doen. 
Het presidium vraagt om een cursus over de Omgevingswet, bijvoorbeeld van de VNG. De 
griffie zal dit organiseren en voorstel voor een datum doen. 
Opleidingswensen zullen op de themabijeenkomst van de raad op 6 maart 2020 geagendeerd 
worden. 

De griffier vermeldt dat in het kader van bezuinigingen op het opleidingsbudget van de raad 
bezuinigd kan worden. Dit zal meegenomen worden het uiteindelijke voorstel aan de raad 
(verwacht in april 2020). Het presidium wil graag geïnformeerd worden over alle 
bezuinigingsvoorstellen die het college zal maken. Het proces hieromtrent wordt in elk geval 
besproken in de auditcommissie van 11 februari.

13. Rondvraag
- Op verzoek van GroenLinks zal in januari 2021 door raadsleden actief worden 

bijgedragen aan de nationale voorleesdagen op basisscholen. 
- De griffier herinnert het presidium aan de bijeenkomst voor raden uit de regio en 

Gemeenschappelijke Regelingen op 12 februari 2020. De leden van het presidium 
zeggen toe aanwezig te zijn. 

- Een aantal leden vraagt aandacht voor afvalinzameling en het feit dat scholen en 
andere maatschappelijke instellingen tegenwoordig moeten betalen voor het 
inleveren van ingezameld papier. Hier zullen aanvullende raadsvragen over gesteld 
gaan worden. 



14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

GRIFFIER

4-2-2020


