
P R E S I D I U M
Agenda voor het openbare presidium van maandag 14 juni 2021 19.00-20.00 uur 

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van 17 mei 2021 (bijlage)

4. Mededelingen

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 17 mei 2021 (Project Pinksterbloem en Visie Laadinfrasctructuur))
 Politiek Forum 25 mei 2021 en 31 mei 2021
 Raad 1 juni 2021 en 7 juni 2021

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

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 30 augustus 20.30 uur: raadsinformatieavond Taskforce Sociaal domein.

 Informatieavond na de zomer: digitaal of fysiek?

8. Concept agenda’s: 
 politiek forum 28 juni 
 Extra politiek forum 5 juli 2021 (aansluitend aan raadsvergadering 5 juli 2021)
 Raad 5 juli – overlijden oud raadslid
 Raad 12 juli

Voorstel: De raadsvoorzitter en de griffier achten vanaf nu fysiek vergaderen 
verantwoord: op veilige onderlinge afstand. De pers kan onder voorwaarden de 
vergadering volgen vanuit het atrium. Nog niet toegankelijk voor publiek, 
geïnteresseerden kunnen vergaderingen volgen via livestream. Stemt het presidium 
hiermee in?

9. Omgevingswet  (bijlage)
Naar aanleiding van PF 31-5-2021: Verzoek vanuit de organisatie om de door de raad 
gevraagde nader gewenste informatie verder te duiden.

10. Strategische verkenning
Memo bijgevoegd.

11. Verzoek presentatie raden onderzoek samenwerkingsmodel SP71
In het kader van het onderzoek naar een nieuw samenwerkingsmodel voor de vier 
gemeenten vragen de gemeentesecretarissen of er nog behoefte is aan een toelichting op 
het onderzoek voordat eventuele wensen en bedenkingen aan de orde komen in de raad. Dit 
zou na het zomerreces kunnen plaatsvinden.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/17-mei/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/07-juni/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/01-juni/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/31-mei/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/25-mei/20:00


12. Uitwerking motie ‘Samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakken!’ (bijlage)

13. Bespreking ingekomen stukken 
Verzoek van GroenLinks om de volgende stukken te agenderen in het Politiek Forum:
- 21-035 Ontwikkeling WW en bijstand maart 2021 inclusief bijlage brief van het college
  210520
- 21-036 Verduurzaming ondernemers Leiderdorp stand van zaken brief van het college 
   inclusief bijlage 210521

14. Rondvraag

15. Sluiting

GRIFFIER 210610


