
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 1 februari 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), Mirjam 
van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL), Bart Rijsbergen (griffier), Herman Romeijn 
(gemeentesecretaris)

Aanwezig als toehoorder: strategisch adviseur Gemeente Leiderdorp.

Afwezig: Geert Schipaanboord (ChristenUnie/SGP)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet ook de toehoorder - nieuwe strategisch adviseur 
in de gemeente - welkom. Hij stelt zich kort voor. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 4 januari 2021
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mededelingen
De burgemeester deelt mee:

- Het overlijden van een prominent Leiderdorper.
- Een korte toelichting m.b.t. de actualiteit rond corona.
- Er zijn enkele personele wisselingen bij het politieteam waaronder Leiderdorp valt.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 4 januari 2021 (Covid-19 en RKC rapport duurzaamheid)
 Informatieavond 5 januari 2021 (grondstoffenbeleid)
 Politiek Forum 11 januari 2021 (besloten)
 Politiek Forum 18 januari 2021
 Raad 25 januari 2021

Hugo Langenberg heeft geen goede herinnering aan de raadsvergadering en de 
woorden ‘opgestoken middelvinger’ uitgesproken door Jeroen Hendriks. Hij vond dat 
nogal een moment en vraagt zich bovendien af waarom de burgemeester als 
raadsvoorzitter hierop niet ingreep. Ook Olaf McDaniel vond de opmerking niet 
chique maar hij vraagt zich af of de voorzitter op dat moment iets had kunnen doen.
De burgemeester licht toe dat dit tijdens het debat erg snel ging. We hebben een 
mondige raad waar dit soort dingen kunnen gebeuren. Zij vatte de woorden op als 
een beeldspraak die niet tegen personen was gericht. Terug kijkend vindt zij wel dat 
zij de spreker had moeten vragen om de stevige woorden verder te duiden.
Hugo Langenberg is blij met de reactie van de burgemeester. Jeroen Hendriks geeft 
aan hier ook over te hebben nagedacht. Achteraf zou hij ander woorden hebben 
gekozen, de woorden waren zeker niet persoonlijk bedoeld. De nu gebruikte 
kwalificatie kwam voort uit het debat en de door hem gevoelde emotie van dat 
moment.

 Informatieavond 26 januari 2021 (sociaal domein)

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2021/04-januari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2021/26-januari/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2021/25-januari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2021/18-januari/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Politiek-Forum/2021/11-januari/19:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2021/05-januari/20:00


6. Planning 
De secretaris licht toe waarom de planning voor de vergadercyclus van maart weinig 
onderwerpen kent. De beide geagendeerde onderwerpen zouden ook een maand kunnen 
worden opgeschoven. Hij verwacht wel een toenemende druk op de planning in de tweede 
helft van het jaar in aanloop naar de raadsverkiezingen. 
Wat betreft de planning van diverse regionale trajecten zal de griffier met de secretaris 
bekijken in welke vergaderingen (commissie regiozaken of politiek forum/raad) deze 
geagendeerd zullen worden.

7. Informatieavonden (planning bijlage)
Het presidium gaat akkoord met de geplande informatieavonden.

8. Concept agenda’s politiek forum 15 februari en raad 1 maart 2021
Vanwege de korte agenda’s en de mogelijkheid om behandeling van de agendapunten een 
maand uit te stellen worden politiek forum van 15 februari en raad van 1 maart afgelast. In 
plaats van het politiek forum zal op maandagavond de themabijeenkomst over het griffieplan 
en het RVO (eerder gepland op 19 februari) plaatsvinden.

9. Griffieplan (bijlage)
Het presidium gaat akkoord met de bredere bespreking van het griffieplan in de 
themabijeenkomst op 15 februari.

10. Wekelijkse column raadsleden (memo) 
Hoewel sommigen de meegegeven richtlijnen prettig vinden, vindt toch een meerderheid 
van het presidium dat bij het schrijven van de columns door raadsleden niet vooraf moet 
worden meegegeven dat politieke uitspraken vermeden moeten worden. Daarnaast stelt het 
presidium dat per 1 januari 2022 de reeks van columns moet stoppen, zodat partijen zich 
volledig kunnen storten op de eigen campagnes.

11. Themabijeenkomst maandag 15 februari (i.p.v. 19 februari)
Het presidium stemt in met de te bespreken onderwerpen (griffieplan en Reglement van 
orde), de griffie werkt verder aan het programma.

12. Deelname aan de Week van de Democratie (memo)
Het presidium is enthousiast over de deelname. De griffie vraagt uit welke raadsleden mee 
willen doen.

13. Bespreking ingekomen stukken 
Geen stukken te bespreken

14. Klankbordgesprek burgemeester (memo)
Martine Breedveld en Olaf McDaniel zullen met de griffier en de burgemeester het 
klankbordgesprek voorbereiden.

15. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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