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1 Proces verkiezingen  

Vrijdag 4 maart 2022 Verkiezingsdebat

 Atrium en raadzaal 

 Uitgezonden door Unity en Leiderdorps Weekblad

Half februari 2022 KiesKompas online

 Contact tussen KiesKompas en partijen

Woensdagavond 16 maart 2022 Uitslagenavond 

 Net als vorige keer organiseren?

 Coronamaatregelen

Maandag 21 maart 2022 Officiële vaststelling verkiezingsuitslag door het Centraal Stembureau

Dinsdag 22 maart 2022 Inloopdag nieuw gekozen raadsleden 

 Uitreiking kennisgeving van benoeming van stembureau

 Doornemen van formulieren
o Verklaring aanvaarding benoeming

o Uittreksel BRP

o Formulier persoonsgegevens raadslid (in te vullen door raadslid)

o Formulier openbare betrekkingen (in te vullen door raadslid)

o Formulier hoofd- en nevenfuncties (in te vullen door raadslid)

o Formulier publicatie gegevens website (in te vullen door raadslid)

o Model opgaaf gegevens loonheffingen (van belastingdienst voor HRM)  (in te vullen door raadslid)

o Verklaring loonheffingen opting-in (van belastingdienst voor HRM) (in te vullen door raadslid)

o Kopie paspoort / ID-kaart

o Digitale foto voor website gemeenteraad (tijdelijk) 



Woensdagavond 23 maart 2022 Afscheidsraad  

 Fotomoment voor oude raad 

 Afscheidswoord van burgemeester

 Vaststellen rechtmatig verloop verkiezingen

 Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven en onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden

 Toelatinsgbesluit nieuwe raadsleden



2 Startprogramma nieuwe raad

Maandagavond 28 maart 2022 (reguliere raadsinformatieavond)

 Kennismaking met de griffie 

 Informatiesessie over raadswerk gegeven door de griffie bestaande uit werkwijze raad, vergadercyclus en raadsinstrumenten

 Informatiesessie over raadsinformatiesysteem Parlaeus

 Training voor Surfaces en informatiebeveiliging (of op ander moment?)

 Uitreiken en informeren
o Welkomstbrief griffie met introductieprogramma

o Informatie arbeidsvoorwaarden raadsleden

o Uitnodiging voor (installatie) raadsvergadering

o Informatie over afleggen eed of verklaring en belofte (en inventariseren keuze eed of verklaring en belofte)

o Vergaderschema 2022

o Overdrachtsdocument gemeenteraad (https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/zorg-voor-een-sterke-start-van-de-nieuwe-raad-met-het-overdrachtsdocument)

o Surface uitreiken en gebruiksovereenkomst

o RIS account wachtwoorden

o E-mail account aanvragen bij SP71 en wachtwoorden verstrekken

o Toegangspasje gemeentehuis

o Gegevens raadslid op website, nevenfuncties etc. zelf laten aanpassen

o Raadsleden wijzen op gratis abonnementen o.a. BinnenlandsBestuur, VNG magazine

o Lidmaatschap vereniging van raadsleden

Woensdagavond 30 maart 2022 Installatieraad  

 Beëdiging raadsleden 2022 - 2026 door burgemeester

X april 2022 Start formatieproces

 Gewoonte Leiderdorp: onder voorzitterschap van de burgemeester krijgen alle partijen (in volgorde van grootte) de gelegenheid hun wensen en 

speerpunten naar voren te brengen. De grootste partij neemt daarna het voortouw voor verdere coalitiegesprekken. de griffier verleent hierbij 

ondersteuning.

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/zorg-voor-een-sterke-start-van-de-nieuwe-raad-met-het-overdrachtsdocument


Vrijdagmiddag 8 april 2022

 Themamiddag over integriteit incl. gezamenlijk eten 

Dinsdagavond 12 april 2022

 Startprogramma pm

Maandagavond 9 mei 2022 (reguliere raadsinformatieavond) 

 Startprogramma pm

Zaterdagmiddag 14 mei 2022 

 Regiointroductiedagen voor nieuwe raadsleden vanuit griffierskring Holland Rijnland (locatie Leiden). Vindt fysiek plaats.

Zaterdag 21 mei 2022  

 Regiointroductiedagen voor nieuwe raadsleden vanuit griffierskring Holland Rijnland (locatie Alphen). Vindt digitaal plaats. 

Dinsdagavond 7 juni 2022 (reguliere raadsinformatieavond) 

 Startprogramma pm

Dinsdagavond 28 juni 2022

 Startprogramma pm

 

In te plannen kennismakingen en introducties:

 Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp (gezamenlijk met Leiden organiseren?)

 Rondleiding gemeentehuis

 Kennismaking met de ambtelijke organisatie

 Hoe werkt de gemeente / gemeenterecht

 Presentatie strategische verkenningen 

 Trainingen en cursussen (debattraining / training voorzitters etc.)



 Raadsacademie Vereniging voor Raadsleden

 Werkbezoeken

 Informatieavond van ambtelijke organisatie over fysiek domein

 Informatieavond van ambtelijke organisatie over sociaal domein

 Informatieavond van ambtelijke organisatie over financiën / gemeentefinanciën
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