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RAADSPRESIDIUM 

 
 

Verslag van de vergadering van 27 maart 2012 
 
Aanwezig: J. Gardeniers (CDA) - voorzitter 
      T. Zantingh  - griffier 
      E. Meijer  - VVD 
      H. Langenberg - BBL 
      C. Hamer  - D66 
      R. in ’t Veld  - Grl 
      O. McDaniel  - PvdA 
 
Bij punt Groenoverleg:  J. van Huut 
Afwezig met kennisgeving: L. Driessen-Jansen, burgemeester 
 

1. Opening 
De burgemeester is afwezig. 
 

2. Verslag  28 februari 
Ongewijzigd goedgekeurd.  
De informatiemarkt voorafgaand aan de raad is inmiddels verplaatst naar 14 mei. De 
afrekening fractiegelden gaat naar de raad van 14 mei. In de korte verslagen van 
vergaderingen blijven afwijkende standpunten vermeld. 
 

3. Planning 
Het presidium wil in de volgende commissieronde en de raad van 14 mei zowel de nota 
mantelzorg als de vrijwilligersnota bespreken. 
Het presidium gaat akkoord met het verzoek om een extra commissievergadering (21 mei) 
en een extra raadsvergadering (11 juni) te wijden aan de 3 decentralisaties op het sociale 
domein (3d). 
Op 11 juni zou ook de GIG behandeld kunnen worden, het presidium wacht een schriftelijk 
verzoek van het college af. 
 

4. Terugblik vergaderingen 

 Raad 5 maart: geen bijzonderheden. In het vervolg zal er weer een geprinte agenda 
op tafel liggen. 

 Politiek café 12 maart: succes, goede opkomst. 

 Presentatie-avond 14 maart: goed voorbereide presentaties. 
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 Commissie BM 19 maart: duurde lang. Tijd winnen door niet te herhalen en elkaar 
hier (via de voorzitter) op aan te spreken. Aandacht voor de toonzetting, ook als 
iemand het volstrekt oneens is met een onderwerp. Ook daar elkaar op aanspreken. 

 Commissie Ruimte 20 maart: geen bijzonderheden. 

 Commissie Regio 21 maart: rommelig verlopen. Vanuit het presidium gaat een brief 
naar RDOG, Veiligheidsregio en Gevulei,  waarin de raad aandringt op het tijdig 
verstrekken van stukken omdat de raad anders geen invulling kan geven aan zijn 
taken op het gebied van verlengd lokaal bestuur. 

 Open dag 24 maart: succes. 
 

5. Vooruitblik raad 2 april 
De onderwijsvisie is niet geagendeerd.  De fractievoorzitters willen eerst de in de 
regiocommissie toegezegde gegevens van het college ontvangen over schoolverzuim en 
voortijdig schoolverlaten, om die bij de onderwijsvisie te kunnen betrekken. 
In voorkomende gevallen zal de griffier wanneer een fractievoorzitter  een verzoek doet een 
punt af te voeren van de agenda een telefoon- of mailrondje langs de fractievoorzitters en 
de portefeuillehouder organiseren. 
 

6. Openstaande vragen nieuwe gemeentehuis 
Huishoudelijk: 

 Stoelen fractieruimtes: wens CDA en D66 ieder 10 stoelen, op de  overige 
fractiekamers zijn voldoende stoelen aanwezig. 

 Koffievoorziening: vanaf 23 april is de koffievoorziening aangepast in die zin dat er 
weer verse koffie wordt gezet voor vergaderingen. 

 De griffier zal nogmaals aandacht vragen voor een bel bij de trouwingang, zodat 
fracties bezoekers kunnen binnenlaten tijdens hun vergaderingen. 

Spreken vanachter katheder 

Hierover zijn de meningen verdeeld. Het argument dat de wethouders richting publiek 
kunnen praten vanachter het katheder is valide. De fractievoorzitters zijn van mening 
dat de collegeleden alleen in de eerste termijn vanachter het katheder moeten spreken, 
dat zij zich in hun tekst moeten beperken en kort en bondig moeten reageren op vragen. 

Er is een nieuw katheder besteld met een vaste microfoonpost. Als de sprekers hun 
kaartje meenemen zijn ze met naam en partij herkenbaar in beeld te zien. 

7. Terugkoppeling Groenoverleg 
Het groenoverleg is destijds ontstaan als een overlegorgaan van wethouder/ambtenaren en 
groengroeperingen in een tijd dat er in Leiderdorp veel gekapt werd en dat veel onrust 
veroorzaakte. Er was in het begin 1 raadslid bij als toehoorder. Bezetting, doel, status en 
opdracht van het groenoverleg zijn nooit aangepast aan de ontwikkelingen. Het presidium 
verzoekt de voorzitter van het Groenoverleg samen met de twee vertegenwoordigers uit de 
raad een evaluatie te maken en die voor de zomer richting raad te sturen.  Bezien vanuit het 
dualisme is het niet gewenst dat raadsleden deelnemen in een overlegorgaan van het 
college. Om de raad te benaderen zijn het fractiespreekuur en de inspraak de geëigende 
manieren. Na ontvangst van de evaluatie zal het presidium zijn standpunt t.a.v. het 
groenoverleg bepalen. 
 

8. Deelname VNG-congres 
Raadsleden maken zelf de afweging of zij naar het VNG-congres  gaan of niet. 
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In principe gaat er 1 vertegenwoordiger per fractie naar Den Haag. Om het college 
stemadvies mee te geven voor de jaarvergadering van de VNG is de commissie BM van 21 
mei een geschikt moment. 
 

9. Uitnodiging BNG voor een bezoek 
De griffier zal in overleg  met het college een datum plannen. Per fractie mogen twee 
vertegenwoordigers deelnemen. 
 

10. Voorbereiding 100-dagen gesprek burgemeester 
De fractievoorzitters gaan akkoord met het voorstel van de griffier voor het 100-dagen 
gesprek.  
Namens het presidium zullen Jeff Gardeniers en Evelien Meijer gesprekken voeren met: 
- College 
- Secretaris 
- Griffier 
- Afdelingshoofd waaronder OOV en toekomstvisie valt 

De griffier maakt de afspraken en voorziet de gespreksdeelnemers van informatie. Op 12 
april om 20.00 uur bespreken de fractievoorzitters het gesprek verder voor. 

11. Rondvraag 

 De Rekenkamer gaat twee nieuwe leden werven. Irene Gerrits en Albert de Koning 
zijn aftredend.  De laatste kiest niet voor een nieuwe periode. Dat betekent dat er 
een vacature ontstaat, naast de vacature van Foort van Oosten. De griffier zal de 
sollicitatieprocedure begeleiden. Namens de raad zullen Evelien Meijer en Hugo 
Langenberg deelnemen in de procedure. 

 De fractievoorzitters krijgen donderdag nieuwe sleutels voor hun fractieleden. De 
oude kaartjes moeten worden ingeleverd.  De nieuwe sleutels geven toegang tot de 
trouwingang, de zijingang achter, de fietsenkelder en het bedrijfsrestaurant. 

 De heer Gardeniers zal in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing de plaats innemen 
van Mirjam van der Stelt. 

 De griffier reikt de kijkcijfers uit van de raads- en commissievergaderingen en zal 
deze ook in het RIS plaatsen. 

GRIFFIER 
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