
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 6 april 2021 (MS-Teams)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo 
Langenberg (LPL), Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Joyce van Reijn (PvdA), Mirjam 
van der Stelt (CDA), Bob Vastenhoud (GrL), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart Rijsbergen 
(griffier), Herman Romeijn (gemeentesecretaris)

Afwezig: Olaf McDaniel (PvdA)

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

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 8 maart 2021 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

n.a.v. het verslag meldt de griffier dat de informatieavonden weer via livestream kunnen 

worden uitgezonden dankzij afspraken met de bodedienst. 

4. Mededelingen
 De burgemeester doet kort verslag van de vergadering van het RBT inzake de corona-

situatie. 

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 8 maart 2021     

o Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling

o Omgevingswet: ruimtelijk adviescommissie en delegatieopties 

omgevingsplan
 Informatieavond 16 maart 2021

o Rekenkamercommissie onderzoeksopzet Jeugdzorg

 Politiek Forum 22 maart 2021
Tijdens het forum is geëxperimenteerd met de agendering van 
‘klankbordgesprekken’. Hierover klinken positieve geluiden, maar ook de 
waarneming dat de beschikbare tijd op de forumagenda een knelpunt kan zijn. 
Afgesproken wordt om nog één of tweemaal hiermee te werken en daarna deze 
vorm te evalueren, maar nog wel voor de zomer. De burgemeester wordt verzocht 
om ook het college te vragen hoe het daar ervaren wordt.

 Raad 29 maart 2021
Vanwege het late uur waarop de raadsvergadering eindigde komt de vraag op of het 
aanvangstijdstip vervroegd moet worden naar 20:00 uur. Om dit eerst per fractie te 
kunnen afstemmen spreekt het presidium af dit in de eerstvolgende vergadering te 
agenderen.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/08-maart/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/29-maart/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/22-maart/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2021/16-maart/20:00


6. Planning 
De griffier licht toe dat een deel van de onderwerpen die op de planning staan voor 7 juni, 
uiteindelijk worden geagendeerd in de extra raad van 1 juni. Dit geldt met name voor 
regionale stukken. In samenspraak met de behandelend ambtenaren zal de planning worden 
uitgewerkt.

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 28 april 20.00 uur extra informatieavond voor producten Holland Rijnland fysiek 

domein (strategische agenda’s en RES 1.0).

 16 juni 2021 20.00 uur: informatieavond tussenstand RKC onderzoek Verbonden 

Partijen (gezamenlijke avond met Leiden).

Het presidium gaat akkoord met het overzicht en de extra avonden. De griffier gaat na 
waarom op dit overzicht op 17 mei de informatieavond over de strategische agenda Ruimte 
ontbreekt, terwijl deze wel vermeld staat op de collegeplanning (agendapunt 6)

8. Concept agenda’s politiek forum 19 april en raad 26 april 2021
Het presidium stelt de agenda van het politiek forum van 19 april vast. 
De agenda van de raad van 26 april is aangepast aan het nieuwe RvO. Het presidium gaat 
daarmee akkoord, wil alleen dat mogelijkheid van bespreking van de schriftelijke raadsvragen 
(art 48 RvO) aan het begin van de agenda blijft. De griffier past de agenda hierop aan.  

9. Behandeling geheimhouding bijlagen Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie GIG 2021 
(memo)
De geheimhouding betreft een bijlage bij de GIG. Vanwege de omvang en karakter van het 
stuk besluit het presidium dat dit stuk in het BIS gepubliceerd kan worden. 

10. Planning omgevingswet informatievoorziening richting raad 
(memo, eerder besproken in presidium)
Het presidium bevestigt nogmaals de afspraken in het memo, op 14 juni vindt de laatste 
avond uit de reeks plaats.

11. Bespreking ingekomen stukken 

---

12. Rondvraag
Bob Vastenhoud vraagt wat het standpunt is van het presidium over de deelname van Jeroen 
Hendriks aan de campagne ‘GOED!’. Jeroen Hendriks antwoordt dat dit naar zijn idee een 
apolitiek onderwerp betreft. Omdat hij het onderwerp een warm hart toedraagt vond hij dat 
hij als ‘bekende Leiderdorper’ kon deelnemen. Afgesproken wordt dit punt in algemene zin 
te agenderen in het volgende presidium. 

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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