
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 14 juni 2021 (raadzaal)

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 (GroenLinks), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart 
Rijsbergen (griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris), Dick van der Harst (raadsadviseur) 

Afwezig: --

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, maakt een rondje langs alle aanwezigen.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 17 mei 2021 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag (agendapunt 12) vraagt Jeroen Hendriks of de afgesproken 

richtlijn m.b.t. ‘campagnes door of namens het college georganiseerd’ ook geldt voor 

optredens van raadsleden die recentelijk op een school hebben plaatsgevonden. Het 

presidium is van mening dat de richtlijn niet geldt als raadsleden ‘namens de raad’ 

deelnemen aan projecten op bijvoorbeeld scholen. 

4. Mededelingen
- Martine Breedveld brengt namens Frank van Noort (voorzitter commissie 

regiozaken) naar voren dat het werk van de commissie effectiever wordt als 

voorstellen betreffende gemeenschappelijke regelingen eerst in de commissie aan de 

orde komen en dan pas in Forum en Raad. Er volgt een korte discussie over de rol 

van de commissie. De griffier geeft aan dat in het nieuwe vergaderschema hiermee 

rekening wordt gehouden; dat geldt overigens ook voor de auditcommissie.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 17 mei 2021 (Project Pinksterbloem en Visie Laadinfrasctructuur))

Vanuit het presidium wordt waardering uitgesproken voor de presentaties tijdens 
deze informatieavond.

 Politiek Forum 25 mei 2021 en 31 mei 2021
Bob Vastenhoud vraagt zich af of de voorzitter(s) van het forum niet teveel ‘drukken 
op de tijd’. De overige leden delen dat gevoel niet.

 Raad 1 juni 2021 en 7 juni 2021

In het algemeen wordt stilgestaan bij de onderlinge verhoudingen, de onderlinge 
bejegening en de stemverhoudingen (11 coalitie tegenover 10 oppositie). 

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


De onderlinge persoonlijke verhoudingen worden als goed bestempeld. De 
onderlinge bejegening tijdens vergaderingen van raad en forum kan soms stevig zijn, 
maar dat hoort ook bij het ‘politieke bedrijf’. 
De stemverhoudingen (11-10) zijn onderwerp geweest van diverse bilaterale 
contacten in de afgelopen weken. Het beeld bij oppositiefracties was dat 
coalitiepartijen vooral elkaar opzoeken – bijvoorbeeld bij voorbereiding van 
amendementen – en dat er dan voor oppositie-fracties weinig ruimte is om nog iets 
bij te dragen omdat er al een ‘blok’ is gevormd.
Vanuit de coalitiepartijen wordt erkend dat dit beeld kan ontstaan omdat men elkaar 
gemakkelijk en ‘op inhoud’ vindt. Dat daarmee andere partijen het gevoel kregen 
buitengesloten te worden was echter nooit de bedoeling. Naar aanleiding van de 
signalen is bij de onderwerpen RES en WarmtelinQ onmiddellijk gekozen voor een 
andere aanpak. Dit heeft geleid tot breed gedragen moties en amendementen. Alle 
partijen zijn tevreden met deze nieuw ingezette trend. 

Wat betreft de onderlinge bejegening geeft de burgemeester aan dat het van belang 
dit blijvend aan de orde te stellen. Overigens wijdt zij dit ook deels aan het digitale 
vergaderen waardoor veel signalen gemist worden.

6. Planning (gemeentesecretaris licht de planning toe)(bijlagen)
Bij de planning worden geen opmerkingen gemaakt.

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

 Informatieavond na de zomer: de eerstvolgende informatieavond na de zomer wordt 

nog digitaal georganiseerd.

Voor de verdere toekomst wil het presidium graag vasthouden aan de ontstane 

gewoonte om informatieavonden uit te zenden en op te nemen. Dit betekent wel dat 

de setting zal wijzigen als de informatieavonden weer fysiek worden; de ronde tafel 

zal dan worden gebruikt om zo gebruik te kunnen maken van de microfoons en de 

camera’s. Ook andere experimenten (hybride, op locatie) zijn denkbaar bij 

informatieavonden.

8. Concept agenda’s: 
 politiek forum 28 juni 

Het presidium stemt in met de agenda. Mocht de vergadertijd te kort zijn, dan 
kunnen onderwerpen worden doorgeschoven naar het extra forum van 5 juli.

 Extra politiek forum 5 juli 2021 (aansluitend aan raadsvergadering 5 juli 2021)
Aanvang 21:15u (aansluitend aan raad kadernota) Het presidium stemt in met de 
agenda, eventueel aan te vullen met agendapunten waarvoor op 28 juni te weinig 
tijd is.

 Raad 5 juli 
De vergadering begint om 19:30u. Eerst wordt kort stilgestaan bij het overlijden van 
oud-raadslid Willem Kruidenier. Er is geen ruimte voor insprekers, behalve wanneer 
dit het onderwerp Kadernota betreft. De spreektijdregeling wordt gehanteerd zoals 
bij ‘normale’ agendapunten (maximaal 7 minuten per fractie).

 Raad 12 juli
De vergadering begint om 20:00u (vanwege de omvang van de agenda).



Genoemde vergaderingen vinden fysiek plaats in de raadzaal. De pers kan onder 
voorwaarden de vergadering volgen vanuit het atrium. Nog niet toegankelijk voor 
publiek, geïnteresseerden kunnen vergaderingen volgen via livestream. 

De griffie zoekt naar een oplossing voor fysieke fractievergaderingen. (zowel 
voorafgaand als tijdens vergaderingen.

9. Omgevingswet  (bijlage)
Naar aanleiding van PF 31-5-2021 kwam het verzoek vanuit de organisatie om de door de 
raad gevraagde nader gewenste informatie verder te duiden.
Het presidium denkt aan een informele bijeenkomst na de zomer. Daarbij zou het gesprek 
kunnen worden gevoerd aan de hand van voorbeelden uit het verleden. Hou zouden deze in 
de nieuwe systematiek behandeld worden?

10. Strategische verkenning
Het bijgevoegd memo van de secretaris wordt besproken.
Vanuit het presidium is vooral behoefte aan ‘facts & figures’, demografische/economische 
ontwikkelingen, trends en een overzicht (‘synthese’) van actuele afspraken en regelgeving op 
diverse gebieden. Zo’n document kan helpen om de ‘witte vlekken’ bij een formatie in te 
vullen.

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. Het presidium bevestigt dat deze behoefte er is.

12. Uitwerking motie ‘Samenwerken in de Leidse regio: nu doorpakken!’ (bijlage)
Het presidium is geen voorstander van een regionale college- en radenbijeenkomst als er 
geen goede inhoudelijke voorbereiding is. Dit zal onmogelijk zijn voor eind september. De 
collegebrief zal worden geagendeerd in de commissie regionale aangelegenheden.

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
Verzoek vanuit het presidium is om dit onderwerp mee te nemen in de informatieavond over 
de Taskforce Sociaal Domein
- 21-036 Verduurzaming ondernemers Leiderdorp stand van zaken brief van het college 
   inclusief bijlage 210521
Oproep vanuit het presidium is om dit te betrekken bij de RES 2.0

14. Rondvraag
Er wordt een datum geprikt voor het klankbordgesprek met de burgemeester.

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

GRIFFIER 210615


