
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 23 november 2020 (raadzaal)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo 

Langenberg (LPL), Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Olaf McDaniel (PvdA), Geert 

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

Afwezig: Herman Romeijn (gemeentesecretaris)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering van de secretaris, hij 

staat met autopech langs de snelweg. 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 26 oktober 2020 (bijlage)

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mededelingen

- De burgemeester licht het presidium in over het incident m.b.t. een schrijfopdracht 

aan Visser ’t Hooft Lyceum Leiden dat ook weerslag heeft bij de vestiging in 

Leiderdorp. 

- De burgemeester wijst nog eens op het geplande gesprek met de voorzitter van de 

Veiligheidsregio op woensdagavond 25/11.

- De burgemeester maakt melding van een verkeersongeval aan de Dorpsstraat.

- De burgemeester deelt haar zorgen m.b.t. vuurwerkoverlast.

- Hugo Langenberg doet kort verslag van de medische situatie bij de echtgenote van 

raadslid Filemon. De leden van het presidium danken voor de update en verzoeken 

de hartelijke groeten over te brengen.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 26 oktober 2020

De presentatie over de omgevingswet is ervaren als zeer verhelderend.
 Politiek Forum 9 november 2020
 Begrotingsraad 6 november 2020

Bob Vastenhoud vond de digitale begrotingsbehandeling taai. De overige leden van 
het presidium herkennen dat gevoel.
Mirjam van der Stelt meldt dat meer leden van haar fractie behoefte hadden aan een 
papieren begroting, één exemplaar per fractie is dan niet genoeg. Afgesproken wordt 
dat voortaan vooraf per fractie geïnventariseerd wordt hoeveel papieren exemplaren 
gewenst zijn.

 Raad 16 november 2020

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/26-oktober/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/16-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/06-november/14:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/09-november/20:00


6. Planning 
Bij de planning is de vraag in hoeverre het bij de stukken gevoegde besluitvormingsschema in 

het fysieke domein van Holland Rijnland al is verwerkt in de planning. Het gaat onder meer 

om het RES. De griffier gaat dit na bij de secretaris. 

7. Informatieavonden (planning bijlage)
Het presidium stelt de planning van de info-avonden vast.

 Het presidium stemt in met het inplannen werksessie Omgevingswet volgens memo 
dat geagendeerd was voor presidium 26 oktober, op dinsdag 15 december van 20.00 
uur tot 21.30 uur. 

 Het presidium stemt in met een extra informatieavond raadsbijeenkomst Regionale 
Energie Strategie op 8 december 20.00 uur tot 21.30 uur. 

 Het presidium ziet het programma voor een werkbezoek DZB tegemoet. Verzoek is 
om rekening te houden met het gegeven dat veel raadsleden al een bezoek aan DZB 
hebben gebracht. 

 Informatieavond sociaal domein: het presidium hecht grote prioriteit aan zo’n 
informatieavond. Hier wordt vanuit de raad al maanden om gevraagd, het presidium 
dringt aan op een avond in januari. De griffier brengt dit over aan de secretaris.

8. Concept agenda’s politiek forum en raad 

De vergaderingen in de volgende cyclus vinden digitaal plaats.

Het presidium stemt in met een nieuw standaard agendapunt per januari 2021 bij politiek 
forum:  terugkoppeling vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden. 

9. Verordening Commissie Regionale Samenwerking

Het presidium gaat akkoord met agendering van de nieuwe verordening in forum en raad van 
januari 2021. De griffie zal vooraf bij de fractievoorzitters uitvragen welke 
(burger-)raadsleden worden voorgedragen als lid, plaatsvervangend lid en voorzitter van de 
nieuwe commissie regionale samenwerking. 

10. Bespreking ingekomen stukken 
 Op verzoek van GroenLinks: 14.Programma Aardgasvrije Wijken uitslag - 

bewonersbrief 201029
Er komt een collegebrief aan over dit onderwerp, afhankelijk daarvan wordt 
agendering in forum en/of raad besproken.

 Op verzoek van ChristenUnie-SGP: 20-086 Wmo-budgetten 2020 toelichting inzake 
bijstelling Wmo-budgetten 2020 brief van het college 201013
Deze collegebrief wordt betrokken bij de gewenste info-avond Sociaal Domein in 
januari.  

11. Rondvraag
 Aanbesteding RIS BIS (met andere gemeenten in SP71-gebied): de griffier geeft de 

stand van zaken, vermoedelijk vindt implementatie van een nieuw systeem plaats in 
Q1 2021.

 Digitale toegankelijkheid: De nieuwe wet digitale toegankelijkheid stelt ook eisen aan 
het RIS. Bijvoorbeeld de verplichting per 23-9-2020 dat opgenomen vergaderingen 
worden ondertiteld. Zoals veel gemeenten voldoet Leiderdorp nog niet aan deze 
eisen. Een en ander wordt meegenomen in de selectie van een nieuw RIS/BIS. Tot die 



tijd voldoen we dus niet aan de wettelijke eisen, dat zou hoge investeringen vragen 
in een systeem dat we wellicht binnenkort gaan vervangen. Het presidium vindt dat 
een logische keuze. 

 Griffieplan 
De griffier deelt mee dat gewerkt wordt aan een griffieplan 2021, te agenderen in 
forum en raad van januari of februari. Daarin worden ook de verbeterpunten 
meegenomen zoals besproken tijdens de ‘Krokusconferentie’ van maart 2020. Als 
gevolg van de Covid19-situatie is dit even blijven liggen. Het presidium 
complimenteert de griffie voor de wijze waarop de continuïteit van het raadswerk 
gewaarborgd is sinds de coronacrisis. De griffier zal dit compliment overbrengen aan 
de collega’s van de griffie. Het presidium ziet het griffieplan tegemoet.

12. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

GRIFFIER 201125


