
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 8 maart 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)

Afwezig: Geert Schipaanboord (ChristenUnie/SGP)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, deze is 20 minuten later begonnen vanwege de 
persconferentie van het kabinet. 

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 1 februari 2021
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Mededelingen
- De secretaris deelt mee dat twee programmamanager-functies vacant zijn, deze 

worden tijdelijk ingevuld. Daarnaast meldt hij dat de druk op de organisatie erg groot 
is, onder meer door ziekteverzuim. Hij verzoekt raadsleden om enige 
terughoudendheid bij het stellen van vragen.

- Jeroen Hendriks en Jeannette Hofman-Züter delen hun positieve ervaringen bij hun 
schoolbezoek aan de Willem-Alexanderschool.

- De burgemeester deelt mee dat de voorlichter Leiderdorp gaat verlaten, ze heeft 
elders een andere functie.

- De griffier maakt melding van corona-perikelen die ook de directe omgeving van 
griffiemedewerkers raken, dit verhoogt de druk op het kleine griffieteam.

- Hugo Langenberg maakt kort melding van de privé-situatie van raadslid Filemon, 
zoals met hem afgesproken. De burgemeester meldt dat zij op bezoek is geweest. 
Het presidium wenst de familie veel sterkte.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 1 februari 2021 (Rijnhart Wonen): sommige leden typeerden de 

avond als ‘gelikt’, al met al vond het presidium de avond wel nuttig.
 Themadag 15 februari 2021 (Griffieplan en RvO): wordt als positief beoordeeld.
 Informatieavond 16 februari 2021 (RKC jaarverslag/onderzoeksopzet en 

onderzoeksopzet naar verbonden partijen): prima avond

Vanuit het presidium komt de opmerking dat het toch jammer is dat de 
informatieavonden niet meer worden opgenomen en terug te kijken zijn. De griffier 
antwoordt dat dit ook een personele achtergrond heeft, maar zal nagaan wat de 
mogelijkheden zijn om toch weer livestream en opnames van informatieavonden te 
verzorgen.

https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2021/01-februari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Informatieavond/2021/16-februari/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Themadag/2021/15-februari/20:00


6. Planning 
 De secretaris geeft een toelichting bij de planning. Vooral in juni is de druk op het 

vergaderschema hoog. 

- Het onderwerp Actualiseren Subsidieverordening zou ook uitgesteld kunnen worden.

- Verzoek is om in maart ook de  ‘verordening duurzaamheidsvouchers’ toe te voegen 

aan de agenda’s van forum en raad, onder voorwaarde dat de stukken uiterlijk 11 

maart worden aangeleverd.

Het presidium stemt in met beide voorstellen. 

 Voorstel extra politiek forum op 25 mei 2021 en extra raadsvergadering op 1 juni, zie 

memo.

Vanwege de druk op de agenda’s stemt het presidium in met de voorgestelde extra 

vergaderingen.

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 Planning voor producten Holland Rijnland fysiek domein (strategische agenda’s en 

RES 1.0), voorkeur voor 30 maart 2021.

 16 maart 2021 20.00 uur: extra informatieavond presentatie RKC onderzoeksopzet 

jeugdzorg.

Naar aanleiding van hiervan meldt de secretaris nog dat er contact is met de 

Rekenkamercommissie i.v.m. hun onderzoek jeugdzorg. Door personele 

omstandigheden zal de aanlevering van gegevens voor het onderzoek mogelijk 

vertraging oplopen, dat kan ook invloed hebben op de planning.

 31 maart 2021: woordvoerdersoverleg Maatschappelijke Zorg en heroriëntatie Wmo 

Leidse regio.

 16 juni 2021 20.00 uur: extra informatieavond tussenstand RKC onderzoek 

Verbonden Partijen (gezamenlijke avond met Leiden).

Het presidium gaat akkoord met de extra avonden.

Bij het overzicht Informatieavonden vraagt Hugo Langenberg aandacht voor de 

avond over de Leges onder de Omgevingswet. De griffier licht toe dat dit deel 

uitmaakt van een reeks informatieavonden waarmee het presidium eerder akkoord 

is gegaan. De betreffende stukken zullen in een volgend presidium opnieuw 

geagendeerd worden. 

Voor het overige stemt het presidium in met de planning.

8. Concept agenda’s politiek forum 22 maart en raad 29 maart 2021
 Aan de agenda’s wordt het onderwerp ‘verordening duurzaamheidsvouchers’ 

toegevoegd zoals hiervoor besproken.
 Op de agenda van het forum staan twee ‘klankbordonderwerpen’: 

Grondstoffenbeleid en Economisch Beleidsplan. Voor de behandeling hiervan wordt 
afgesproken:

- 10 à  15 minuten voor presentatie door of namens het college



- Spreektijden per fractie als gebruikelijk; ook het stellen van vragen moet binnen de 
eigen spreektijd

 23 maart wordt gereserveerd als reservedatum, mocht het forum uitlopen

9. Instellen kascommissie voor fractieverantwoordingen (memo)
Het presidium stelt de kascommissie in.
Jeroen Hendriks blijft als lid.
Nieuwe leden zijn Hugo Langenberg en Bob Vastenhoud. 

10. Griffieplan (bijlage)
Het Griffieplan is besproken tijdens de thema-avond op 15 februari. Het presidium stelt het 
plan vast en dankt de griffie voor het geleverde werk.

11. Wekelijkse column raadsleden (bijlage tijdschema)
Het presidium stemt in met het tijdschema.

12. Instellen werkgroep profilering en communicatie (memo)
Het presidium stelt gaat akkoord met het instellen van deze werkgroep, er wordt een 
raadsvoorstel voorbereid.
Per fractie komt er een (burger-)raadslid in de werkgroep. De namen die al bekend zijn, zijn:
CDA Jan Huisman
VVD Frank van Noort
GroenLinks Jeannette Hofman-Züter
LPL Hugo Langenberg
De fracties van D66, PvdA en ChristenUnie-SGP komen nog met namen voor 
werkgroepleden.

13. Bespreking ingekomen stukken 

De volgende stukken zijn geagendeerd in eerstvolgend politiek forum:

 21-008 Discussienota van afval naar grondstof inclusief bijlage brief van het 

college 210210 (op verzoek van college geagendeerd in concept agenda PF)

 21-011 Economisch beleidsplan inclusief bijlagen brief van het college 210216 (op 

verzoek van college geagendeerd in concept agenda PF)

 21-010 Schuldhulpverlening huidige weergave en evaluatie EHBG inclusief 

bijlagen brief van het college 210216 (op verzoek van college geagendeerd in 

concept agenda PF)

14. Rondvraag
- Jeroen Hendriks maakt melding van problemen met het RIS, het is onoverzichtelijk 

en hij kan niet alle vergaderstukken vinden. De griffier antwoordt dat de leverancier 
vandaag een update heeft gedaan naar een nieuwe omgeving. Daar heeft het 
vermoedelijk mee te maken. De griffier gaat het na.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:20
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