
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 1 november 2021 (raadzaal)

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo 
Langenberg (LPL), Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Olaf McDaniel (PvdA), Bob 
Vastenhoud (GroenLinks), Mirjam van der Stelt (CDA), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart 
Rijsbergen (griffier), Marije Roos (gemeentesecretaris) 

Afwezig: --

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom.

2. Vaststelling agenda
Op verzoek van Olaf McDaniel worden aan agendapunt 11 (voorbereiding verkiezingen) 

enkele gesprekspunten toegevoegd. 

3. Verslag van 27 september 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
- Bob Vastenhoud vraagt naar het niet meer zichtbaar zijn van coronamaatregelen in 

de Winkelhof; bijvoorbeeld hygiënezuilen zijn nauwelijks nog aanwezig. De 

burgemeester antwoordt dat nu vooral de persconferentie van 2 november moet 

worden afgewacht; mogelijk heeft dat impact op de maatregelen. Vooralsnog 

constateert ze geen overtreding van regels. 

- Martine Breedveld vraagt naar de stand van zaken in de organisatie. De secretaris 

antwoordt dat sommige vacatures moeilijk te vervullen blijken. Dit vergt strategische 

personeelsplanning en is niet zomaar opgelost. Overigens benadrukt ze dat ze het 

ambtenarenkorps ziet als innovatief en geïnspireerd. Mensen hebben er zin in om 

voor Leiderdorp te werken. Dat bleek bijvoorbeeld tijdens de begrotingsmarkt. Het 

presidium beaamt dat.  

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 5 oktober 2021 (Governance Jeugdhulp Leidse regio)
 Politiek Forum 11 oktober 2021
 Raad 25 oktober 2021     

Tijdens de raad namen sommige fracties veel spreektijd – inclusief vragen aan het 
college – bij een agendapunt waar alleen ‘opmerking’ was aangegeven op de 
hamerpuntenlijst. De griffier verzoekt de fractievoorzitters dit vooraf nauwkeuriger 
aan te geven. Hugo Langenberg pleit ervoor de kwalificatie ‘opmerkingen’ helemaal 
te laten vervallen. De overige leden van het presidium steunen dat niet.

 Extra Informatieavond Rekenkamercommissie 26 oktober 2021 
Het tweede onderwerp op de avond (Verbonden partijen) startte veel vroeger dan in 
het RIS stond. Verschillende leden hebben daardoor een deel van de presentatie 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2021/26-oktober/20:00
https://www.raadleiderdorp.nl/Evenement/2021/10/05/Informatieavond-Governance-Jeugdhulp-Holland-Rijnland
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-oktober/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/11-oktober/20:00


gemist. Geert Schipaanboord is van mening dat er vanuit de raad meer vragen 
zouden kunnen worden gesteld aan de Rekenkamercommissie; ook om uitdrukking te  
geven aan waardering en interesse voor het werk van de Rekenkamercommissie. Niet  
alle leden van het presidium vinden dat om die reden noodzakelijk. 
Afgesproken wordt om de voorzitter van de Rekenkamercommissie uit te nodigen om  
hierover van gedachten te wisselen; de griffier voegt toe dat hiervoor wellicht een 
mogelijkheid is tijdens de bespreking van de evaluatie van de Rekenkamercommissie 
(in december) in het Forum; of agendering in de auditcommissie. Het presidium 
verzoekt de griffier dit te bespreken met de voorzitter van de Rekenkamercommissie.  

6. Planning 
Naar aanleiding van de planning geeft Bob Vastenhoud aan dat hij het onderwerp parkeren 
graag uitgesteld ziet tot na de verkiezingen. Naar zijn mening zou dit onderwerp kunnen zijn 
van de verkiezingscampagne. De overige leden van het presidium zien geen reden om nu al 
onderwerpen aan te houden of over de verkiezingen ‘heen te tillen’.

7. Informatieavonden (planning bijlage)
 9 november 20:00 uur: Extra Informele bijeenkomst over adviesrecht onder 

Omgevingswet: gelet op de actuele corona-situatie verzoekt het presidium ook deze 

informele bijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden.

 29 november: het onderwerp ‘wonen’ staat nog altijd onder voorbehoud 

geagendeerd. De secretaris informeert of dit nu definitief gepland kan worden.

8. Verzoeken om klankbordsessies

1. Verzoek college om klankbordgesprek met de raad in het Politiek forum van 

15 november 2021 over de Nota Parkeren. Het College zou graag in een vroeg 

stadium hierover met de Raad van gedachten wisselen bij de totstandkoming van dit 

nieuwe beleid. 

Het presidium vraagt of er nog een achterliggend stuk volgt; de secretaris beaamt 

dit. Agenderen in PF 15 nov.

2. Verzoek college om klankbordgesprek paraplubestemmingsplan 

woongebruik en kamerverhuur Leiderdorp. Voorafgaand aan het verdere 

inspraaktraject en de formele procedure van het bestemmingsplan willen wij U 

verzoeken het voorontwerpbestemmingsplan Woongebruik en kamerverhuur te 

behandelen in de vorm van een klankbordsessie. Het presidium gaat akkoord met 

agendering in het PF 13 dec.

3. Voorstel griffie voor klankbordgesprek over vervolg op evaluatie 

Rekenkamercommissie. In het afgelopen jaar vond de evaluatie plaats van de 

gezamenlijke Rekenkamercommissie Leiden/Leiderdorp. De griffies werken nu aan 

voorstellen voor het vervolg: eventueel aanpassen van de verordening en een 

helderder financiële structuur. In een klankbordgesprek in het Forum van december 

wil de griffie e.e.a. bespreken, ter voorbereiding op besluitvorming hierover in 2022. 

Ook in Leiden vindt in december een dergelijke bespreking plaats. Agendering in het 

PF 13 dec.



9. Concept agenda’s: 
 Politiek forum 15 november 2021

Het presidium stemt in met de agenda

 Raad 22 november 2021

Het presidium stemt in met de agenda

 Afspraak is om met forum en raad voorlopig fysiek in anderhalve meter-opstelling te 
blijven vergaderen; tenzij er ontwikkelingen zijn die aanleiding geven tot een andere 
werkwijze. Pers kan fysiek aanwezig zijn in het atrium, publiek kan e.e.a. uitsluitend 
via livestream volgen. 
Vanwege de actuele corona-situatie wordt bovengenoemde afspraak voor de 
komende cyclus gehandhaafd.

 Insprekers en burgerraadsleden zijn welkom in het gemeentehuis. Voor hen is in de 
raadzaal geen plaats om de vergadering te volgen. Het presidium ontvangt hen het 
liefst in het atrium, als het mogelijk is om daar een voorziening voor het geluid te 
plaatsen. Zo niet, dan in een aparte zaal via de livestream.

10. Bespreking ingekomen stukken 
--

11. Voorbereiding raadsverkiezingen
 Stemhulp? (in 2018 gebruikten we Kieskompas)

Het presidium stelt prijs op inzet van een stemhulp en verzoekt de griffie om uit te 
zoeken welke stemhulp het meest geschikt is voor Leiderdorp

 Verkiezingsactiviteiten (bijv. Democracity met scholen)
Het presidium acht het niet noodzakelijk om extra activiteiten in aanloop naar de 
verkiezingen te organiseren. Projecten als Democracity moeten los worden gezien 
van de verkiezingen 

 Voorbereiden startprogramma nieuwe raad
Het presidium verzoekt de griffie door te gaan met het opzetten van een 
inwerkprogramma voor de raad. 
Martine Breedveld stelt de vraag of toch niet ook kan worden nagedacht over 
overdrachtsdossiers op inhoudelijke thema’s. De griffier geeft aan dat dit niet de 
bedoeling is en dat de griffie hier ook niet aan toe zal komen. Hierop vult Jeroen 
Hendriks aan dat het al veel zou helpen als de themadossiers in het RIS 
geactualiseerd zouden worden. De griffier zal bekijken of dit mogelijk is, ook in 
combinatie met de inrichting van het nieuwe RIS.

 Verkiezingsborden etc. Op vragen uit het presidium geeft de burgemeester een 
toelichting op de geldende regels en de werkwijze bij vorige 
gemeenteraadsverkiezingen. Enkele specifieke vragen vanuit het presidium worden 
door burgemeester en secretaris verder uitgezocht.  

12. Wijziging in kalender: themabijeenkomst 10 december afgelasten
Vanwege een combinatie van omstandigheden stelt de griffier voor de geplande 
themabijeenkomst op 10 december af te gelasten. Het presidium stemt daarmee in. De op 
dezelfde dag geplande kerstborrel wordt ook verzet, volgt aansluitend op de laatste 
raadsvergadering van het jaar op 20 december. 



13. AV-installatie raadzaal
De griffier geeft een toelichting op de stand van zaken rond de investering in een nieuwe AV-
installatie. De huidige installatie is zwaar verouderd. Ook in Oegstgeest en Zoeterwoude 
moeten installaties worden vervangen, afspraak is om hierin gezamenlijk op te trekken. Er is 
een eerste raming gemaakt door een extern deskundige op dit gebied. Het bedrag dat in 
2021 geraamd is voor deze investering blijkt geheel niet toereikend. Het presidium neemt 
daar kennis van en wacht verdere voorstellen af. 

14. Rondvraag
- Hugo Langenberg is benaderd door verschillende VVD-fractieleden met de 

mededeling dat zijn column een te politiek karakter zou hebben en dus niet 
overeenkomstig de afspraken zou zijn. De destijds gemaakte afspraak wordt nog 
eens bevestigd door het presidium, namelijk dat het elk raadslid vrij staat om de in 
column te schrijven wat zij of hij wil. Martine Breedveld zal dit nog eens bespreken in 
haar fractie.  

- De secretaris vraagt naar de werkwijze rondom de aanstaande ALV van de VNG. 
Afgesproken wordt dat raadsleden per mail aandacht kunnen vragen voor 
onderwerpen bij de verantwoordelijk portefeuillehouder in het college. Overige 
raadsleden ontvangen dat in c.c. Voor onderwerpen met gewicht kunnen zoals 
gebruikelijk moties worden ingediend in de raad.

- De griffier heeft een verzoek gekregen van de Vereniging van Raadsleden, of het 
mogelijk is om in het gemeentehuis een regiobijeenkomst te organiseren in aanloop 
naar de verkiezingen. Aangezien de Leiderdorpse raad zelf terughoudend is met het 
organiseren van fysieke publieke bijeenkomsten, vindt het presidium het geen goed 
idee om externe bijeenkomsten zoals deze te laten plaatsvinden in het 
gemeentehuis. Zeker gelet op de coronasituatie van dit moment.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20:15 uur.
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