
P R E S I D I U M
Agenda voor het presidium van maandag 6 januari 2020  19.30-20.00 uur in ruimte 8

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van 25 november 2019 (bijlage)

4. Mededelingen

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

6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlagen)

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 Verzoek extra informatieavond presentatie RKC over rapport Klachtenbehandeling 

op 10 februari  voorafgaand aan fractievergaderingen om 19.15 uur.
 Agendering van drie onderwerpen op IA van 3 februari. 

8. Planning extra raad voor benoeming wethouders

9. Concept-agenda’s politiek forum 20 januari 2020 en raad 27 januari 2020

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

11. Bijeenkomst raden uit de regio en Gemeenschappelijke Regelingen 12 februari 2020 
(agenda is bijgevoegd)

12. Nieuwe datum themadag raad (gepland was vrijdag 21 februari 2020 maar lijkt niet te 
kunnen)

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)
 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)

 44.Bedreigingen jegens jeudzorgmedewerkers reactie van ouders 191104 
geanonimiseerd  inclusief Pamflet (op de lis van 18 november 2019) (op verzoek van 
GL)

 20.Stichting ElektroHyperSensitiviteit inzake straling en gezondheid met betrekking 
tot 5G brief 191125 (op de lis van 16 december 2019) (op verzoek van GL)

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


14. Rondvraag
 Antwoord op brief van inwoner over Statenhof (01. op de lis van 27 januari 2020)

15. Sluiting
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