
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 17 mei 2021 (raadzaal)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Hugo Langenberg (LPL), Martine 
Breedveld (VVD), Prachee van Brandenburg (D66), Olaf McDaniel (PvdA), Mirjam van der Stelt (CDA), 
Bob Vastenhoud (GroenLinks), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart Rijsbergen (griffier), 
Herman Romeijn (gemeentesecretaris), Dick van der Harst (raadsadviseur) 

Afwezig: Laila Driessen (voorzitter raad), Jeroen Hendriks (D66)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, maakt een rondje langs alle aanwezigen. Dick van der 
Harst, tijdelijk vervanger van Viola van Alphen (raadsadviseur), wordt welkom geheten.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 6 april 2021 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag meldt de griffier dat hij liever wacht met het opstellen van 

een nieuw protocol geheimhouding tot het nieuwe RIS in werking is. Het presidium stemt 

daarmee in.

4. Mededelingen
De secretaris maakt melding van enkele knelpunten in de ambtelijke organisatie. De druk op 

de organisatie is groot.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 6 april 2021 (Presentatie Stichting Leergeld)

Niet iedereen in het presidium zag de noodzaak van deze informatievoorziening door 
de stichting.

 Politiek Forum 19 april 2021
Bob Vastenhoud vond de cyclus inhoudelijk mager gevuld. 

 Raad 26 april 2021      (nieuw systeem raadsvragen) 
Het nieuwe systeem van raadsvragen komt nog niet tot zijn recht. Een en ander liep 
ook niet volledig volgens de spelregels (bijvoorbeeld stellen van actualiteitsvragen na 
de deadline. De griffier wil zich met de griffie inspannen om dit in het vervolg beter 
te laten lopen. Afgesproken wordt om na de zomer te bekijken hoe het nieuwe 
systeem bevalt. 

 Informatieavond 28 april 2021     (Presentatie RES, WarmtelinQ, ROA, RSM)
Geen opmerkingen

6. Planning 
De gemeentesecretaris licht de planning toe. Hij stelt daarbij de vraag of de raad echt een 
hele avond (op 5 juli) nodig heeft om de kadernota te bespreken. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/06-april/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/28-april/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/26-april/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/19-april/20:00


Op verzoek van het Presidium bekijken secretaris en griffier gezamenlijk hoe de vergadertijd 
efficiënt ingevuld kan worden; ook met het oog op het grote aantal onderwerpen dat voor de 
zomer besproken moet worden. 

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 M.b.t. het voorstel extra raadsinformatieavond op woensdag 9 juni 20.00 uur tot 

21.30 uur over Transitievisie Warmte Leiderdorp: het presidium vraagt of deze extra 

avond noodzakelijk is, en of het niet mogelijk is dit tijdens een reguliere 

informatieavond in september te agenderen. De griffier gaat dit na.

 Agenda 14 juni: drie onderwerpen geagendeerd. Het presidium kiest voor 

voorgestelde Optie 1: de onderwerpen Hoogbouwvisie en Uitvoeringsbesluit 

Engelendaal uit te zenden via raadleiderdorp.nl. Parallel hieraan om 21.30 uur de 

Omgevingswet te behandelen en deze niet uit te zenden (parallel uitzenden is niet 

mogelijk via het RIS).

 Extra: 16 juni 2021 20.00 uur: raadsavond verzorgd door de Rekenkamer over 

tussenstand RKC onderzoek Verbonden Partijen (gezamenlijke avond met Leiden). 

Reeds geagendeerd, het presidium gaat hiermee akkoord.

8. Aanvangstijd raad 
In de fracties is de mogelijkheid besproken van verschuiven van de aanvangstijd van de raad 
van 20.30 uur naar 20.00 uur. Voor enkele fracties levert dat grote problemen op wat betreft 
de combinatie met het dagelijks werk. Het presidium handhaaft de aanvangstijd van 20:30 
uur. 

9. Concept agenda’s van het extra politiek forum 25 mei en de raad van 1 juni 2021
De voorgestelde agendapunten 9 (ODWH), 10 (RDOG) en 12 (SP71) worden verzet naar het 
Forum van 31 mei. Ook de raadsagenda’s van 1 en 7 juni worden hierop aangepast.

10. Concept agenda’s van het politiek forum van 31 mei en de raad van 7 juni 2021
Zie aanpassing bij bovenstaand agendapunt 9
Agendapunt 6 (Omgevingswet) wil het presidium zeker bespreken in het Forum. Wel wordt 
de vraag gesteld of besluitvorming ook na de zomer kan; dit geeft fracties meer tijd om goed 
na te denken over dit besluit. De griffier en de secretaris gaan dit na. 

Over de vraag of de komende weken fysiek of digitaal vergaderd moet worden lopen de 
meningen ver uiteen.
Vanwege de fundamentele bezwaren van enkele fracties besluit het presidium om voor de 
komende dubbele cyclus (25, 31 mei; 1, 7 juni) te kiezen voor digitaal. Het streven is om 
vanaf de cyclus van juni/juli weer fysiek te vergaderen.

Het presidium hecht eraan om aandacht te besteden aan het afscheid van burgerraadsleden. 
De griffier zal Tom Mentink (VVD) uitnodigen voor een afscheid tijdens het politiek forum van 
31 mei.

De beëdiging van Sem Overduin (nieuw burgerraadslid PvdA) kan plaatsvinden tijdens een 
digitaal politiek forum. Dit kan dan in de raadzaal ten overstaan van de voorzitter, terwijl de 
leden van het forum digitaal meekijken. Andere mogelijkheid is ondertekening van een 
schriftelijke verklaring zoals bij eerdere benoemingen is gebeurd. De griffier zal bij de heer 
Overduin informeren wat zijn voorkeur heeft.



11. Besluitvormingsproces raad bij bindend advies onder Omgevingswet (memo)
Het presidium geeft er de voorkeur aan dit stuk te voegen bij de stukken m.b.t. de 
Omgevingswet die staan geagendeerd voor forum en raad. Griffier en secretaris stemmen dit 
verder af.

12. Deelname raadsleden aan campagnes college
Na een korte discussie kiest het presidium unaniem voor de richtlijn om als raadslid niet deel 
te nemen aan campagnes door of namens het college georganiseerd. 

13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier
Het presidium stemt in met het voorstel om de aanwijzing van Dick van der Harst als tijdelijk 
plaatsvervangend griffier toe te voegen aan de raadsagenda van 1 juni.

14. Bespreking ingekomen stukken 
 Verzoek van de LPL brief 21-028 Participatietraject hoogbouwvisie 210408 te 

agenderen voor het politiek forum.
De griffier deelt mee dat het college binnenkort met het verzoek komt om op 28 juni met het 
Politiek Forum in gesprek te willen over de hoogbouwvisie. Het presidium inclusief de LPL 
stemmen ermee in om dan ook bovenvermelde brief bij dit gesprek te betrekken. 
 

15. Rondvraag
- Het presidium juicht de nieuwe werkwijze toe om bewonersavonden 

(informatieavonden voor inwoners) en bewonersbrieven voortaan in de kalender van 
het RIS te zetten (ter info).

- De eerste bijeenkomst van de werkgroep communicatie en participatie heeft 

plaatsgevonden, de griffie werkt e.e.a. uit voor een vervolgbijeenkomst.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:00 uur.
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