
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 4 januari 2021 (MS-Teams)

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), Herman Romeijn (gemeentesecretaris)

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Zij vraagt eenieder hoe het gaat. 

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 23 november 2020 (bijlage)

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mededelingen

- De burgemeester kondigt aan de actualiteit rond corona en de afgelopen feestdagen 

toe te lichten tijdens de aan deze vergadering aansluitende informatieavond.

- De burgemeester vraagt aandacht voor de verkiezingen op 17 maart en roept 

eenieder op zich aan te melden als voorzitter van een stembureau.

- De secretaris komt terug op zijn openstaande actiepunt aangaande klachten. Er is 

een lichte toename van klachten, hiervan is een kleine helft corona-gerelateerd.

- De burgemeester maakt melding van een compliment aan de collega’s van 

burgerzaken.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 23 november 
 Politiek Forum 7 december 2020
 Informatieavond RES 8 december (zie ook memo bij agendapunt 

7.Informatieavonden)
Deze informatieavond begon rommelig. Er bleken twee voorzitters te zijn, de eigen 
voorzitter van de raad (Ed Grootaarts) en een avondvoorzitter door het college 
verzorgd. In het vervolg moeten de afspraken over dit soort avonden duidelijker zijn. 
Zie ook agendapunt 7. Overigens was het verder een prima avond.

 Raad 14 december 2020 
 Informatieavond Omgevingswet 15 december

6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlagen)
Geconstateerd wordt dat de planning voor de cyclus van februari (raad 3 maart) nog mager is 
qua geagendeerde onderwerpen. De secretaris sluit niet uit dat hier nog iets bij komt. De 
griffier vult aan dat waarschijnlijk het griffieplan en een nieuw RVO wordt toegevoegd aan 
deze cyclus.

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/23-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/15-december/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2020/14-december/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2020/08-december/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2020/07-december/20:00


7. Informatieavonden (planning bijlage)
 dinsdagavond 5 januari 20.00 uur: extra informatieavond werksessie over 

grondstoffenbeleid.
 dinsdagavond 26 januari 20.00 uur: informatieavond rondom sociaal domein en 

Taskforce Sociaal Domein.
 dinsdagavond 16 februari 20.00 uur: verzoek voor extra informatieavond 

Rekenkamercommissie jaarverslag en onderzoeksopzet 2021 op.
 dinsdagavond 2 maart 20.00 uur: verzoek extra informatieavond Economisch 

beleidsplan klankbordsessie raad. Verzoek is in een vroegtijdig stadium input van de 
raad ophalen voor het nieuwe beleidsplan. (Akkoord tenzij agendering mogelijk is in 
het forum van 15 februari; de secretaris en de griffier bekijken de mogelijkheden)

Het presidium gaat akkoord met deze extra avonden en verzoekt deze voortaan toe te 
voegen aan het totaal-overzicht.

 Bespreken memo over informatieavonden versus 
klankbordavonden/participatieavonden met de raad.

Een meerderheid van het presidium waardeert het dat raadsleden de mogelijkheid krijgen 
om ‘aan de voorkant’ mee te denken in beleidstrajecten. Wel moet helderder onderscheid 
komen tussen pure informatievoorziening gericht op besluitvorming (informatieavonden) en 
bijeenkomsten bedoeld om te klankborden of zaken ‘op te halen’ in de raad. Hiervoor moet 
voortaan per onderwerp een helder en uitgewerkt verzoek worden voorgelegd dat door het 
presidium kan worden beoordeeld. Verschillende fracties zijn daarnaast van mening dat ook 
het politiek forum vaker gebruikt moet worden als platform voor discussies ‘aan de 
voorkant’. Bijvoorbeeld het Economisch beleidsplan kan op deze wijze besproken worden en 
zou als ‘pilot’ kunnen dienen. De griffier werkt dit in samenspraak met de secretaris verder 
uit.

8. Concept agenda’s politiek forum 11 januari en 18 januari en raad 25 januari 2021
 Besloten forum bespreking geheime stukken Statendaalderplein overeenkomst 

gemeente en Wereldhave op 11 januari van 19.00 tot 20.00 uur, fysiek in de 
raadzaal.

Het presidium gaat akkoord met het besloten forum op 11 januari, fysiek in de raadzaal. 
Op de agenda van het politiek forum van 18 januari kan het punt aangaande het 
Statendaalderplein vervallen, dit is immers al in december in het forum besproken. De 
agenda voor de raad van 25 januari wordt ongewijzigd vastgesteld. Twee onderwerpen 
staan als ‘optie’ benoemd. Agendapunt m.b.t. offerte ivm dashboard 
woningbouwopgave) wordt geagendeerd. Het is nog onduidelijk of het agendapunt 
kadernota ODWH doorgang moet vinden; de griffier zoekt dit uit. 

 Nieuw standaard agendapunt per januari 2021 bij politiek forum:  terugkoppeling 
vanuit Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden, als 
vervanging van de terugkoppeling die via de regiowerkgroep gedaan werd. 

Het presidium stemt hiermee in.

 De griffier meldt nog dat mogelijk vanuit de raad van Oegstgeest het initiatief komt 
om in gesprek te gaan over SP71 en vraagt, indien dat aan de orde is, of spoedige 
agendering noodzakelijk is. Het presidium schat in dat dit niet nodig is.

9. Benoemingsvoorstel Commissie Regionale Samenwerking



Het presidium stemt in met agendering van het benoemingsvoorstel en de daarin 
opgenomen voordracht van leden. 

 Protocol Schriftelijke stemming over personen (benoemingen) bij digitale 
raadsvergaderingen

Als de raad stemt over personen (bijvoorbeeld benoemingen) behoort dit te gaan via een 
geheime schriftelijke stemming (“briefstemmen”). In een fysieke raadsvergadering worden 
deze stemmen schriftelijk uitgebracht en in een bokaal gedaan, waarna de speciaal 
ingestelde stemcommissie de stemmen telt. 

Een digitale vergadering vraagt om een aanpassing van deze procedure. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken heeft hiervoor een handreiking opgesteld. Op basis van de handreiking 
stelt de griffier voor een protocol te volgen, dat nu aan het presidium wordt voorgelegd.

Enkele leden van het presidium hebben moeite met dit protocol en vragen of dit niet 
eenvoudiger kan. Helaas is er wettelijk geen alternatief. 

Protocol schriftelijke stemming bij digitale raadsvergaderingen

De briefstem wordt voorafgaand aan de raadsvergadering waar het raadsvoorstel staat 
geagendeerd in persoon door elk raadslid bij de griffie ingeleverd en bij inlevering in een 
stembus gedaan.  
 
• Alle raadsleden worden uitgenodigd om in de week voorafgaand aan de 
raadsvergadering hun stem in het gemeentehuis te komen uitbrengen. Dit wordt mogelijk 
gemaakt op diverse tijdstippen, waarop de (loco-)griffier fysiek in het gemeentehuis 
aanwezig is.*
• In het gemeentehuis verstrekt de griffier aan het raadslid het stembiljet. Hierop staat 
de voordracht voor de betreffende benoeming(-en) vermeld. Daarnaast is open ruimte waarin  
het raadslid zijn of haar keuze kan opschrijven.  
• Op het stembiljet schrijft het raadslid zijn/haar keuze.  
• Het stembiljet wordt door het raadslid in een enveloppe gestopt, deze wordt door het 
raadslid gesloten. Op de enveloppe mogen geen gegevens staan die te herleiden zijn naar 
degene die heeft gestemd. Dit om te voorkomen dat het stemgeheim kan worden 
geschonden. 
• Het stembiljet wordt door het raadslid in de gesloten enveloppe in een stembus 
gestopt.  
• Op de dag van de raadsvergadering wordt de stembus door de griffier geopend in 
aanwezigheid van de burgemeester en een door haar aangewezen stemcommissie (zoals 
gebruikelijk) en worden de stemmen geteld. De griffier noteert de uitgebrachte stemmen. 
• Tijdens de vergadering brengt de voorzitter verslag uit van het verloop van de 
stemming en van de uitslag.

* Voor raadsleden die niet de mogelijkheid hebben naar het gemeentehuis te komen wordt in  
overleg een oplossing gezocht.

10. Woningbouwopgave prioritering offerte Havenland n.a.v. Rekenkameronderzoek - brief 
van het college 
Het presidium stemt in met bespreking van de offerte in het Politiek Forum van 18 januari.

11. Bespreking ingekomen stukken 



Er staan geen stukken geagendeerd.

12. Bespreking DZB ontwikkeling in verband met bezuinigingsplannen gemeente Leiden
Dit punt is geagendeerd op verzoek van Olaf McDaniel. De secretaris zal z.s.m. met het 
college nagaan wat de consequenties zijn voor Leiderdorp. Overigens wijst hij erop dat het 
hier ook primair een collegebevoegdheid betreft. 

13. Rondvraag
 RIS BIS aanbesteding verloop

De griffier meldt dat de aanbesteding van het nieuwe RIS BIS (met drie andere 
gemeenten en SP71) enige vertraging oploopt. Dit hangt samen met de complexiteit 
van de uitvraag en de vele betrokken partijen. Mogelijk heeft dit financiële gevolgen 
omdat contracten van bestaande aanbieders verlengd moeten worden. Daarnaast 
heeft het mogelijk invloed op de rechtmatigheidstoets door de accountant. 

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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