
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 30 augustus 2021 (raadzaal)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo 
Langenberg (LPL), Brigitte van Elburg (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: Martine Breedveld (VVD)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, maakt een rondje langs alle aanwezigen.
Dit is het laatste presidium in aanwezigheid van Herman Romeijn als gemeentesecretaris. 
Het presidium bedankt hem voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 14 juni 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De burgemeester maakt melding van:

- Toename jeugdoverlast tijdens de zomer
- Gebruik van de sporthal als priklocatie wordt beëindigd
- Huisvesting van vluchtelingen heeft de aandacht

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 14 juni 2021 (tracédeel Engelendaal LRN en Omgevingswet)
 Politiek Forum 28 juni 2021 en 5 juli 2021
 Raad 5 juli 2021 en 12 juli 2021

Vanuit het presidium komen geen opmerkingen over de voorgaande cyclus.

6. Planning 
De gemeentesecretaris licht de planning toe, hierover zijn geen vragen.

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

8. Concept agenda’s: 
 Politiek forum 13 september 2021
 Raad 20 september 2021

Het presidium stemt in met de agenda’s. 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/14-juni/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/12-juli/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/05-juli/19:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/05-juli/21:15
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/28-juni/20:00


Het presidium kiest voor fysiek vergaderen 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. 

 Extra toelichting ter inzagelegging documenten SP71

De griffier geeft een toelichting op het verzoek van het bestuur van SP71 om notulen 
vertrouwelijk ter inzage te leggen. Het presidium geeft vooralsnog gevolg aan dit verzoek 
maar verzoekt wel om nadere toelichting op het verzoek om vertrouwelijkheid. De griffier zal 
deze vraag neerleggen bij het bestuur.

9. Verzoek voor informatieavond Transitie Jeugdhulp naar aanleiding van brief van het 

college ‘herijking governance jeugdhulp’ en technische vragen Leiderdorp nieuwe 
organisatie Jeugdhulp
Voor de informatieavond wordt een geschikte datum gezocht. 27 september heeft de 
voorkeur van het presidium.

10. Uitnodiging Woordvoerdersoverleg Leidse regio 15 september 2021 (bijlage)
De uitnodiging is in het RIS gepubliceerd.

11. Verzoek extra bijeenkomst inplannen met betrekking tot de Omgevingswet adviesrecht en 
participatie buitenplanse afwijking omgevingsplan
Het presidium gaat akkoord met het beleggen van een extra bijeenkomst.

12. Radenbijeenkomst Leidse Regio 29 september 2021 (bijlage)
Het al dan niet doorgaan van de bijeenkomst hangt af van de coronaregels van dat moment. 
Een digitale versie van de bijeenkomst is geen optie.

13. Overdrachtsdocument nieuwe Raad 2022 (op verzoek van GroenLinks) bijlage
Er is een onderscheid tussen de overdracht van inhoudelijke dossiers en een 
inwerkprogramma waarin de werkwijze en processen van de raad worden uitgelegd. Dat 
laatste wordt verzorgd door de griffie.
De organisatie werkt aan ‘Strategische Verkenningen’. Dat is geen politiek of 
beleidsdocument maar bevat vooral facts & figures m.b.t. diverse beleidsterreinen.
Voor het idee om persoonlijke ervaringen te delen met nieuwe raadsleden is onvoldoende 
draagvlak in het presidium.

14. Bespreking ingekomen stukken 
--

15. Rondvraag
Door een misverstand staat de datum van de Begrotingsraad verkeerd op het 
vergaderschema. De begrotingsraad vindt plaats op 5 november 2021.

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
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