
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 27 september 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), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart Rijsbergen (griffier), Marije Roos 
(gemeentesecretaris) 

Afwezig: Bob Vastenhoud (GroenLinks)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet in het bijzonder de nieuw gemeentesecretaris 
welkom. Zij stelt zichzelf kort voor.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 30 augustus 2021 
Jeroen Hendriks geeft aan dat niet hij maar Prachee van Brandenburg namens D66 aanwezig 
was. Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De burgemeester maakt melding van een bijeenkomst voor horeca-ondernemers, 
sportverenigingen met de VRHM op donderdag 30/9 om 15 uur in het gemeentehuis; waarbij 
een uitleg wordt gegeven over de nieuwe Corona-regels. Dit zal ook via de raadsapp gedeeld 
worden.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 30 augustus 2021 (Taskforce Sociaal Domein en Servicepunt71)

Geen opmerkingen
 Politiek Forum 13 september 2021
 Raad 20 september 2021

Het presidium blikt terug op het agendapunt m.b.t. afval- en grondstoffenbeleid. De 
bespreking in de raad was te langdurig en teveel op details, alsof de 
forumbehandeling werd overgedaan. Achteraf had in het forum geconcludeerd 
moeten worden dat het voorstel niet rijp was voor behandeling in de raad.
Het idee wordt geopperd om een grens te stellen aan het aantal interrupties, 
bijvoorbeeld door na een beperkt aantal keer de interrupties van een raadslid op te 
tellen bij zijn/haar spreektijd. Sommigen zien iets in dit idee, anderen vinden het niet 
nodig aangezien een situatie als deze zelden voorkomt. Daarnaast is het bijhouden 
van zo’n ‘interruptie-administratie’ moeilijk uitvoerbaar voor de griffie.

6. Planning 
De planning is helder. Een nadere toelichting van de secretaris is niet nodig.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/30-augustus/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/20-september/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/13-september/20:00


7. Informatieavonden (planning bijlage)

De planning is kort voor het presidium nog geactualiseerd.

Het presidium betreurt het dat er regionaal op 5 oktober een informatieavond is 

georganiseerd terwijl in Leiderdorp dan fractievergaderingen zijn. De griffier informeert nog 

of de regionale avond eerder kan starten (om 19 uur).

Het presidium gaat akkoord met de geactualiseerde planning.

8. Concept agenda’s: 
 Politiek forum 11 oktober 2021

Het presidium stemt in met de agenda. Agendapunt 8 (afval- en grondstoffenbeleid) 
kan alleen worden besproken als er een concept-stuk ligt (onder regie van Olaf 
McDaniel) zoals afgesproken in de vorige raad. 

 Raad 25 oktober 2021
Voor het agendapunt afval- en grondstoffenbeleid geldt hetzelfde als hierboven 
vermeld.

 Begrotingsraad 5 november 2021
Akkoord met de agenda, wel de spreektijd per fractie ophogen naar 10 minuten.
De bedoeling is om na de begrotingsbehandeling een gezamenlijke maaltijd te 
hebben.

 Planning behandeling programmabegroting 2022-2025 (bijlage volgt)
Het betreft hier de planning voor het indienen van technische vragen etc. Deze is nog 
onderwerp van gesprek met de afdeling financiën. De griffier krijgt mandaat de 
planning vast te stellen en te verspreiden.
 

9. Vergaderen in de komende maanden, drie opties (bijlage memo) 
Het presidium volgt het advies van de griffier en kiest voor optie 3: handhaving van de 
anderhalve-meteropstelling voor forum en raad. De pers kan aanwezig zijn in het atrium, 
publiek kan e.e.a. uitsluitend volgen via de livestream. Insprekers zijn wel welkom. 
Informatieavonden blijven voorlopig volledig digitaal. Deze afspraken gelden in principe tot 
het einde van het jaar. Wel zal elke maand in het presidium bekeken worden of er aanleiding 
is om andere afspraken te maken.
 

10. Tussenevaluatie systeem raadsvragen (bijlage)
De griffier licht de voorgeschiedenis toe. Het systeem is nieuw en nog maar een beperkt 

aantal cycli in gebruik. Ook voor de griffie moest het proces rondom de vragen nog goed 

worden ingeregeld. Zijn advies is om een aantal maanden langer met het systeem te werken 

en dan pas een afweging te maken over de voor- en nadelen.

Een meerderheid van het presidium sluit zich hierbij aan. Eerst het systeem langere tijd 

consequent uitvoeren, dan pas conclusies trekken. Jeroen Hendriks vindt het systeem 

moeilijk te doorgronden, Hugo Langenberg ziet grote nadelen aan het systeem. De griffier zal 

begin 2022 een nieuwe evaluatie plannen. 

11. Vergaderschema 2022 (bijlage)
Alleen de vergaderingen van de Auditcommissie zijn nog onder voorbehoud vanwege de 
afstemming met de P&C-cyclus. Voor het overige wordt het vergaderschema goedgekeurd.



12. Voorstel aan presidium mbt woonplaatsvereiste burgerraadsleden (bijlage)
Geert Schipaanboord licht zijn voorstel toe. Een meerderheid van het presidium hecht aan de 
woonplaatsvereiste voor burgerraadsleden en gaat niet akkoord met de door Geert 
Schipaanboord voorgestelde interpretatie van de tekst in het RVO. De griffier zal bij een 
eerstvolgende aanpassing van het RVO met een nieuw tekstvoorstel komen.

13. Bespreking ingekomen stukken 
---

14. Rondvraag
De secretaris maakt melding van een collegebrief die eind van de middag bij de raad is 
bezorgd met het verzoek om in november een klankbordgesprek in het forum te hebben 
over het parkeerbeleid. De griffie heeft de brief ontvangen, deze wordt geagendeerd in het 
eerstvolgende presidium. Dan wordt de cyclus van november gepland.

 

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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