PRESIDIUM
Verslag presidiumvergadering van 10 januari 2022 (via TEAMS)
Aanwezig: Jeannette Hofman-Züter (voorzitter presidium), Laila Driessen (voorzitter raad), Hugo
Langenberg (LPL), Martine Breedveld (VVD), Jeroen Hendriks (D66), Olaf McDaniel (PvdA), Marlies
van Beek (GroenLinks), Mirjam van der Stelt (CDA), Geert Schipaanboord (ChristenUnie-SGP), Bart
Rijsbergen (griffier), Marije Roos (gemeentesecretaris)

Afwezig: Bob Vastenhoud (GroenLinks)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en maakte een rondje langs alle
aanwezigen om te horen hoe het gaat.
2. Vaststelling agenda
Martine Breedveld stelt voor agendapunt 15 (evaluatie klankbordsessies) uit te stellen tot
het volgende presidium. Door het kerstreces hebben nog niet alle fracties hierover een
standpunt kunnen bepalen. Afgesproken wordt dit agendapunt uit te stellen en per fractie
een schriftelijke voorbereiding te maken t.b.v. bespreking in het volgend presidium. De
secretaris zal ook het college vragen naar de ervaringen met de klankbordgesprekken en
bekijkt of ze kan nagaan wat met de inbreng van fracties gebeurd is.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Verslag van 29 november 2021 (bijlage)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag deelt de griffier mee dat Unity voor het verkiezingsdebat een
bijdrage zal ontvangen uit het griffie-budget van 1.500 Euro.
4. Mededelingen
- De burgemeester kijkt terug op oud-en-nieuw, op het niet naleven van het
vuurwerkverbod en op de schade aan prullenbakken, bushokjes en papiercontainers.
Zij heeft waardering voor de inzet van de politie en de jongerenwerkers van Incluzio.
- De burgemeester maakt melding van de opening van het zalencentrum A4
(Levensstroomkerk) als priklocatie. Met inzet van diverse parkeerfaciliteiten in de
omgeving wordt getracht de parkeerdruk zoveel mogelijk op te vangen. De bedoeling
is dat na deze vaccinatiecampagne het zalencentrum A4 beschikbaar blijft als snel
inzetbare ‘waakvlamlocatie’ voor toekomstige vaccinaties.
- Op donderdagavond 13 januari overlegt de burgemeester weer met de
burgemeesters uit de Veiligheidsregio over de coronasituatie van dat moment.
5. Terugblik op voorgaande cyclus
 Informatieavond 29 november 2021 (de Baanderij)
 Politiek Forum 13 december 2021



Raad 20 december 2021

Er worden geen opmerkingen gemaakt bij de voorgaande cyclus.
6. Planning
Er zijn geen vragen over de planning.
7. Informatieavonden (planning bijlage)
Het presidium stemt in met de planning van de informatieavonden.
8. Verzoeken om klankbordsessies
 Klankbordsessie RKC Evaluatierapport politiek forum 24 januari 2022.
Het presidium gaat unaniem akkoord met deze klankbordsessie.
 Klankbordsessie Hoogbouwvisie politiek forum 24 januari 2022.
Binnen het presidium zijn veel twijfels over de noodzaak van deze klankbordsessie.
Veel fracties vinden de argumentatie van het college niet overtuigend. Daarnaast
hebben sommigen de voorkeur voor het voorleggen van een kort kaderstellend
raadsvoorstel. Een kleine meerderheid gaat toch akkoord met agendering.
 Klankbordsessie Ontwikkelkader Baanderij politiek forum 24 januari 2022.
Het presidium gaat in meerderheid akkoord met agendering
 Klankbordsessie besloten bespreking 24 januari 2022 om 19.00 uur.
Het presidium gaat akkoord met de besloten bespreking.
9. Concept agenda’s politiek forum en raad
 Politiek forum 24 januari 2022
 Besloten politiek forum 24 januari 2022
 Raad 31 januari 2022
Het presidium stemt in met de agenda’s. Agendering van Evaluatie RKC is nog onder
voorbehoud, kan mogelijk ook februari worden (afhankelijk van de voortgang in Leiden).
10. Vergaderingen digitaal of fysiek?
Het besloten bespreking op 24 januari moet hoe dan ook fysiek plaatsvinden.
Voor de overige vergaderingen wordt afgesproken om in de week voorafgaand aan de
vergadering een schriftelijke rond te doen; met een advies afhankelijk van de corona-situatie
van dat moment.
11. Evaluatie Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp en vervolgacties (memo volgt)
De griffier licht het concept-memo toe. Het financiële deel zal nog uit het memo worden
gehaald en als aparte bijlage worden toegevoegd. Met die aanpassing acht het presidium dit
rijp voor bespreking in het politiek forum. Afhankelijk van de voortgang in Leiden zal dit
geagendeerd worden in de cyclus van januari of februari.
12. Horen gemeenteraad in Provinciaal Inpassings Plan procedure Warmtelinq+, bezoek van
gedeputeerde en presentatie van Gasunie op dinsdagavond 25 januari 2022 om 19.30 uur
De griffier meldt dat er nog altijd geen duidelijkheid is over de status van het gesprek en de
onderliggende documenten. Binnenkort is hier een gesprek over.
13. Vergaderschema 2022 (bijlage)

Het presidium stelt het aangepaste schema vast.
14. Memo Surfaces voor gemeenteraadsleden
Het presidium begrijpt de noodzaak van de aanschaf van Surfaces voor raadsleden en
burgerraadsleden. Er worden wel vraagtekens gezet bij de noodzaak van het verstrekken van
mobiele telefoons. De griffier gaat na of dit werkelijk nodig is.
15. Memo evaluatie klankbordsessies
Agendapunt doorgeschoven naar volgend presidium.
16. Bespreking ingekomen stukken
-17. Rondvraag
-

-

Hugo Langenberg stelt voor een comité op te richten om het afscheid van
verschillende raadsleden na de verkiezingen voor te bereiden. De burgemeester en
de griffier komen met een voorstel.
Olaf McDaniel complimenteert de burgemeester met de nieuwjaarstoespraak en de
uitreiking van de vrijwilligersprijzen (uitgezonden via Unity).

18. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
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