
P R E S I D I U M
Agenda voor het openbare presidium van maandag 29 november 2021 19.00-20.30 uur 

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Verslag van 1 november 2021 (bijlage)

4. Mededelingen

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 1 november 2021 (Transitievisie warmte en uitvoeringsbesluit 

Leidse Ring Noord)
 Informatieavond 9 november 2021 (adviesrecht onder Omgevingswet)
 Raad 5 november 2021 (Begrotingsbehandeling) 
 Politiek Forum 15 november 2021
 Raad 22 november 2021

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

7. Informatieavonden (planning bijlage)

8. Verzoeken om klankbordsessies

 Klankbordsessie RKC Evaluatierapport uitstellen tot politiek forum januari 2022.

9. Concept agenda’s: 
 Politiek forum 13 december 2021
 Raad 20 december 2021

10. Vergaderingen digitaal of fysiek?

11. Verzoek vanuit provincie om raden te horen in Provinciaal Inpassings Plan procedure 
Warmtelinq+, bezoek van gedeputeerde en eventueel presentatie van Gasunie (bijlage)

 Voorstel: dinsdagavond 18 of 25 januari 2020 om 20.00 uur. 

12. Verzoek aan presidium te agenderen voor politiek forum en raad: RVS participatie 

Omgevingswet buitenplanse van het afwijkingen omgevingsplan

 Is het raadsvoorstel wat het presidium betreft gereed voor besluitvorming 
(uitgestelde besluitvorming in voorjaar 2021), na behandeling tijdens de 
informatieavond op 9 november 2021 en het opgestelde memo? Destijds waren er 
opmerkingen over onder andere de leesbaarheid van het voorstel. Ter info: bij 
vergunningverleningen is met dit stuk geoefend en geconcludeerd dat het een 
werkbaar document is. 

 Gaat het presidium akkoord met het toevoegen van het memo aan de 
besluitvormingsstukken?

 Voorstel: agenderen voor de raad van december 2021

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/09-november/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/22-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/15-november/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/01-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/05-november/14:00


13. Tijdelijke wet voor de gemeenteraadsverkiezingen (bijlage)

14. Vergaderschema 2022 (bijlage)
Vanwege de tijdelijke wet voor de gemeenteraadsverkiezingen is het vergaderschema 2022 
aangepast. Het presidium wordt verzocht het aangepaste schema vast te stellen. 

15. Verzoek Unity m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen (bijlage)

16. Keuze stemhulp (bijlage)

17. Bespreking ingekomen stukken 

18. Rondvraag
- vergoeding lidmaatschap burgerleden voor vakverenigingen

19. Sluiting
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