
P R E S I D I U M
Agenda voor het openbare presidium van maandag 17 mei 2021 19.00-20.00 uur 

1. Opening
 Kennismaken met Dick van der Harst

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van 6 april 2021 (bijlage)

4. Mededelingen

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 6 april 2021 (Presentatie Stichting Leergeld)
 Politiek Forum 19 april 2021
 Raad 26 april 2021      (nieuw systeem raadsvragen) 
 Informatieavond 28 april 2021     (Presentatie RES, WarmtelinQ, ROA, RSM)

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

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 Verzoek extra raadsinformatieavond op woensdag 9 juni 20.00 uur tot 21.30 uur 

over Transitievisie Warmte Leiderdorp. De gemeente Leiderdorp werkt samen met 

Royal Haskoning DHV aan de ontwikkeling van een Transitievisie Warmte voor de 

gemeente. In deze informatiesessie worden het proces en de tussentijdse resultaten 

van de visie nader uitgelicht. (agendering gepland in forum en raad van september)

 Agenda 14 juni: drie onderwerpen geagendeerd. Keuze aan het presidium: 

o 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).

o Optie 2: Informatieavond over Uitvoeringsbesluit Engelendaal apart 

agenderen op 8 juni 2021 om 20.00 uur.

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

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

Reeds geagendeerd.

8. Aanvangstijd raad 
 Verschuiven van 20.30 uur naar 20.00 uur?

9. Concept agenda’s van het extra politiek forum 25 mei en de raad van 1 juni 2021
 Digitaal of fysiek vergaderen komende cyclus.

10. Concept agenda’s van het politiek forum van 31 mei en de raad van 7 juni 2021
 Digitaal of fysiek vergaderen komende cyclus. 
 Afscheid van Tom Mentink (VVD) tijdens politiek forum

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


 Beëdiging van Sem Overduin (PvdA) tijdens politiek forum (schriftelijk middels een 
verklaring indien digitaal)

11. Besluitvormingsproces raad bij bindend advies onder Omgevingswet (memo)

12. Deelname raadsleden aan campagnes college

13. Tijdelijke aanwijzing plv. raadsgriffier

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

agenderen voor het politiek forum.

15. Rondvraag
 Verzoek gedaan aan de organisatie om bewonersavonden (informatieavonden voor 

inwoners) en bewonersbrieven met de griffie te delen om in het RIS te zetten. Griffie 
neemt deze op in het RIS.

 Eerste bijeenkomst werkgroep communicatie en participatie raad.

16. Sluiting
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