
P R E S I D I U M

Verslag presidiumvergadering van 7 februari 2022 

Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo 
Langenberg (LPL), Brigitte van Elburg (VVD), Joyce van Reijn (PvdA), Bob Vastenhoud (GroenLinks), 
Mirjam van der Stelt (CDA), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart Rijsbergen (griffier), 
Marije Roos (gemeentesecretaris)

Afwezig: Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Olaf McDaniel (PvdA)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Dit is het laatste presidium voor de raadsverkiezingen.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Verslag van 10 januari 2022 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Mededelingen
De burgemeester deelt mee dat het centraal stembureau de kieslijsten en de volgnummers 
van de lijsten bekend heeft gemaakt.
De burgemeester maakt melding van een recente overval in Leiderdorp.

5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Raadsinformatieavond 10 januari 2022 (Visie op Bouwhoogtes)
 Politiek Forum 24 januari 2022
 Raadsinformatieavond 25 januari 2022 (WarmteLinQ PiP)

Bob Vastenhoud vond de avond over Warmtelinq goed, was alleen verbaasd over de 
opstelling van de gedeputeerde t.a.v. de verknoping van diverse dossiers op dit 
gebied.

 Raad 31 januari 2022
De griffier meldt dat de door de raad gevraagde second opinion is aangevraagd.

6. Planning 
De bespreking van wat controversieel is in de demissionaire collegeperiode vindt plaats in 
het eerste presidium van de nieuwe raad. De griffier zal de fracties daarop wijzen zodat zij 
zich kunnen voorbereiden. 

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

8. Verzoeken om klankbordsessies
 Geen

9. Concept agenda’s politiek forum en raad 
 Politiek forum 21 februari 2022: akkoord 

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2022/10-januari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2022/31-januari/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raadsinformatieavond/2022/25-januari/19:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2022/24-januari/20:00


 Raad 7 maart 2022: het agendapunt ‘geheimhouding’ wordt aan het einde van de 
agenda gezet. Zo kan desgewenst met gesloten deuren de externe juridische toets 
m.b.t. geheimhouding besproken worden.

10. Evaluatie klankbordsessies
De voorzitter stelt voor dat de griffier alle ingekomen reacties bundelt in een overzicht met 
verbetervoorstellen. De nieuwe raad/presidium kan dit dan beoordelen. Iedereen stem 
daarmee in.
Hugo Langenberg meldt desgevraagd dat de LPL niet zozeer tegen klankbordsessies is 
(hoewel hun inbreng dat zou kunnen suggereren) maar dat het hen gaat om de werkwijze en 
de manier waarop het nu gaat.

11. Startprogramma nieuwe raad 
De griffier licht toe dat het een programma op hoofdlijnen is, e.e.a. wordt nog in detail 

ingevuld. Het presidium gaat akkoord.

De organisatie van de uitslagenavond hangt samen met de coronamaatregelen van dat 

moment.

12. Vergaderingen digitaal of fysiek?
De huidige werkwijze blijft in stand: politiek forum en raad fysiek zonder publiek. Bij nieuwe 
maatregelen wordt dit heroverwogen via een schriftelijke ronde. Joyce van Reijn vraagt 
aandacht voor kwetsbare mensen, voor wie versoepelingen ook lastig kunnen zijn.

13. Bespreking ingekomen stukken 
--

14. Rondvraag
Geert Schipaanboord meldt dat hij altijd genoten heeft van het presidium. Jeannette 
Hofman-Züter dankt de griffier en alle leden van het presidium voor hun bijdrage de 
afgelopen jaren. Ze vond het erg leuk om voorzitter van het presidium te zijn. 
De griffier meldt dat met de aanstaande raadsverkiezingen de druk bij de griffie erg hoog is 
en vraagt er begrip voor als er soms dingen minder soepel lopen.

15. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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