PRESIDIUM
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),
Afwezig: Marije Roos (gemeentesecretaris)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van 1 november 2021 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Mededelingen
De burgemeester meldt blij te zijn met het landelijk vuurwerkverbod. Dat neemt niet weg dat
inmiddels al regelmatig vuurwerk wordt afgestoken in de gemeente.
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
De griffier vraagt of de inleidende presentatie bij het klankbordgesprek over
parkeerbeleid niet te lang was. Naar aanleiding van deze vraag worden verschillende
gedachten gedeeld over de vorm ‘klankbordgesprek’ in het politiek forum.
Afgesproken wordt om in januari e.e.a. in bredere zin te evalueren.
 Raad 22 november 2021
Tijdens digitale vergaderingen van forum en raad gebruikten (burger-)raadsleden
achtergronden me partijlogo’s. De griffier vraagt of er behoefte bestaat om hierover
spelregels af te spreken. Het presidium heeft daar geen behoefte aan, vindt het
positief dat (burger-)raadsleden op die manier ook laten zien waar ze voor staan.
6. Planning
Het presidium vraagt naar de reden van uitstel van de besluitvorming m.b.t. SP71. De griffier
gaat dit na.
7. Informatieavonden (planning bijlage)
Het presidium heeft vragen over de noodzaak om in januari zowel een informatieavond als
een klankbordgesprek te voeren over de hoogbouwvisie. De griffier gaat dit na.

8. Verzoeken om klankbordsessies
 De klankbordsessie RKC Evaluatierapport wordt uitgesteld tot politiek forum januari
2022. De griffies van Leiden en Leiderdorp hebben meer tijd nodig om e.e.a. goed
voor te bereiden.
9. Concept agenda’s:
 Politiek forum 13 december 2021
 Raad 20 december 2021
Mirjam van der Stelt merkt op dat bij de Visie Jeugdhulp de bijlagen 3 en 4 identiek lijken. De
griffier gaat dit na. Het presidium gaat akkoord met de agenda’s.
10. Vergaderingen digitaal of fysiek?
De burgemeester stelt voor te streven naar fysiek bijeen komen van de laatste raad van het
jaar op 20 december. Het presidium vindt dat een mooi streven.
Het politiek forum van 13 december zal hoe dan ook digitaal plaatsvinden. Tijdens het forum
zijn er meer personen aanwezig en meer wisselingen per agendapunt; aangezien bovendien
de avondlockdown nog loopt tot 18 december is het beter het forum digitaal te doen. Na de
persconferentie op 14 december wordt definitief bepaald of de laatste raad van het jaar
inderdaad fysiek kan plaatsvinden.
11. Verzoek vanuit provincie om raden te horen in Provinciaal Inpassings Plan procedure
Warmtelinq+, bezoek van gedeputeerde en eventueel presentatie van Gasunie (bijlage)
Naar aanleiding van het verzoek van de provincie kiest het presidium voor een bijeenkomst
op 25 januari 2022 om 20.00 uur. Aangezien de brief van de provincie weinig specifiek is,
geldt wel de voorwaarde dat de raad vooraf meer informatie ontvangt over achtergronden
en doel van de bijeenkomst.

12. Verzoek aan presidium te agenderen voor politiek forum en raad: RVS participatie
Omgevingswet buitenplanse afwijkingen van het omgevingsplan
- Het presidium acht het raadsvoorstel gereed voor besluitvorming (uitgestelde
besluitvorming in voorjaar 2021), vanwege de aanvullende informatie tijdens de
informatieavond op 9 november 2021 en het aanvullende memo.
- Het presidium gaat akkoord met het toevoegen van het memo aan de
besluitvormingsstukken.
- Het voorstel wordt geagendeerd voor de cyclus van december 2021
13. Tijdelijke wet voor de gemeenteraadsverkiezingen (bijlage)
Het presidium neemt kennis van de informatie over de tijdelijke wet.
14. Vergaderschema 2022 (bijlage)
Vanwege de tijdelijke wet voor de gemeenteraadsverkiezingen is het vergaderschema 2022
aangepast. Het presidium stelt het aangepaste schema vast.
15. Verzoek Unity m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen (bijlage)
n.a.v. Het verzoek van Unity: de fractievoorzitters stellen zeer op prijs dat Unity een
verkiezingsdebat zal organiseren. Dit past ook bij de rol van Unity als publieke omroep van
Leiderdorp. De griffier en burgemeester wordt verzocht de financiële aspecten na te gaan.

16. Keuze stemhulp (bijlage)
Op basis van de vergelijking van verschillende stemhulpen, opgesteld door de griffie, kiest
het presidium voor de stemhulp van Kieskompas.
17. Bespreking ingekomen stukken
--18. Rondvraag
-

-

-

vergoeding lidmaatschap burgerleden voor vakverenigingen. Een burgerraadslid
heeft de griffie verzocht ook lid te mogen worden van de Vereniging voor
Raadsleden. Deze vereniging geeft zelf aan ook open te staan voor burgerraadsleden.
Het presidium stemt in met het toevoegen van burgerraadsleden aan het collectieve
abonnement.
Vanuit Zoeterwoude is de vraag gekomen of de Zoeterwoudse gemeenteraad op 16
december eventueel met 26 personen gebruik kan maken van de raadzaal in
Leiderdorp en de AV-apparatuur. Het presidium zou dit verzoek welwillend willen
benaderen maar wijst er wel op dat de eigen vergaderingen in die periode volledig
digitaal zijn. Daarnaast vindt het presidium het ‘verhuren’ van ruimtes in het
gemeentehuis in principe een zaak van het college. Het presidium adviseert toch
negatief op dit verzoek omdat bij gebruik van de AV-installatie ook ondersteuning en
inzet van de griffie nodig zal zijn, zowel voorafgaand als tijdens de vergadering; de
werkdruk bij de griffie is al groot genoeg, daarnaast wil het presidium
griffiemedewerkers en bodes tijdens de avondlockdown niet ‘blootstellen’ aan een
fysieke bijeenkomst met zoveel aanwezigen.
Het presidium neemt kennis van extra regionale info-avonden op 8 december
(Regionale samenwerking Warmte) en 15 december (150KV-station)
Voor het fractiespreekuur van maandag 6 december is een aanmelding binnen. Het
fractiespreekuur zal digitaal plaatsvinden.

19. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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