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P R E S I D I U M 

 
 
Bijeenkomst d.d. 28 februari 2012 
 
 
Aanwezig:  J. Gardeniers - CDA (voorzitter) 
  L. Driessen – burgemeester 

T. Zantingh - griffier 
E. Meijer – VVD 
A. Beekhuizen - BBL 
C. Hamer - D66 
R. in ‘t Veld – GrL 
O. McDaniel – PvdA 

 
Publieke tribune: Ria van Diepen (CDA) en Willem Joosten (VVD) 
 
 
1. Opening 
    De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Beekhuizen vervangt de heer Langenberg. 
 
2. Verslag 15 februari 
    Geen opmerkingen. 
 
3. Planning 
    Opmerkingen: 

• Subsidiebeleid: kaders subsidies voor de komende twee jaar (i.p.v. drie) 

• Financiële kadernota 2014? Waarschijnlijk wordt 2013 bedoeld 

• Wat is het verschil tussen nota mantelzorg en vrijwilligersbeleid (2 april) en nota 
vrijwilligersbeleid 14 mei? 

Verder akkoord. 
De griffier bespreekt de opmerkingen met de gemeentesecretaris en koppelt terug naar 
het presidium. 

 
4. Vooruitblik raad 5 maart en presentatieavond 14 maart 
     Het presidium stelt voor als hamerpunt aan de agenda voor 5 maart toe te voegen:  
     benoeming van mevrouw Driessen in het AB van het Schadevergoedingscha HSL-Zuid  
     en de Veiligheidsregio in plaats van de heer Zonnevylle. De griffier maakt een  
     raadsbesluit. 
     Voor de presentatieavond zijn drie onderwerpen aangemeld: Boterhuispolder, Willem  
     Alexanderlaan en burgerparticipatie. Dat betekent parallelle sessies. De griffier zal twee 
     voorzitters regelen. 
 
5.  Ontwikkeling toekomstvisie Leiderdorp 
     De burgemeester gaat door op de in het vorige presidium geschetste weg, totdat zij  
     andere signalen krijgt vanuit de fracties. 
 
6. Informatiemarkt voorafgaand aan een raadsvergadering 
    Het presidium gaat ermee akkoord voorafgaand aan de raad van 2 april een  
    informatiemarkt te houden volgens het concept van de burgemeester. (zie bijlage) 
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    De griffie zal de organisatie op zich nemen.  
 
7. Politiek café 12 maart 2012 
    De insteek is interactie met de burgers aan de hand van twee tegengestelde meningen. 
    Aangehouden voor evaluatie in het volgende presidium. 
 
8. Afrekening fractiegelden 
    De kascommissie heeft twee kanttekeningen gemaakt bij zijn controle. De PvdA heeft  
    inmiddels de bankafschriften ingeleverd, daarmee is één punt van tafel. Wat betreft een  
    tweetal advertenties van het CDA constateert het presidium dat die onder de vergoeding  
    vallen. De griffier komt voor het volgende presidium met een voorstel voor aanscherping  
    van de tabel om discussie volgende jaren te beperken. Omdat twee leden van de  
    kascommissie niet langer fractievoorzitter zijn – wat de verordening voorschrijft – stellen  
    de heren Langenberg en In ’t Veld zich beschikbaar. Samen met mevrouw Meijer vormen  
    zij de kascommissie. 
    De uitbetaling van de fractiegelden vindt op korte termijn plaats. In de raad van 2 april  
    wordt de afrekening over 2011 geagendeerd. 
 
9. Aanpassing verordening reglement raad en verordening 2008 op de  
    raadscommissies 2009 
    Het presidium stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de verordeningen die o.a. nodig  
    zijn in verband met de andere manier van verslagleggen en de deelnemers aan  
    de agendacommissie. Ook dit punt gaat naar de raad van 2 april. 
 
10. Datum 100-dagen gesprek met de burgemeester 
      Op maandag 16 april hebben de fractievoorzitters het zgn. ‘100-dagen gesprek’ met de  
      burgemeester. De voorzitter en de griffier bereiden dit voor, in overleg met de  
      burgemeester. 
 
11. Inkorten verslaglegging in Gemeente aan Huis 
      Het terugbrengen van de omvang van de pagina GAH is een reële  
      bezuinigingsmogelijkheid. Het presidium stemt ermee in om in het vervolg alleen de  
      onderwerpen van vergaderingen te benoemen in GAH en voor nadere toelichting te  
      verwijzen naar de website, waar de korte verslagen worden gepubliceerd, evenals de  
      beeld/audioverslagen. Mensen die niet over internet beschikken kunnen zich wenden tot  
      de griffie voor informatie. Die verwijzing zal in GAH onder elke vergadering worden  
      toegevoegd. 
 
12. Deelname raad open huis gemeentehuis op zaterdag 24 maart 
      De raad zal op zaterdagmiddag 24 maart tijdens de opendag van 13.00 – 16.00 uur  
      aanwezig zijn in de raadzaal met foldermateriaal van elke partij. Burgers krijgen de  
      mogelijkheid om in 1 minuut een statement te maken achter de interruptiemicrofoon 
      tijdens een rechtstreekse livestreamuitzending (een soort “raadbabbelbox”). De griffier  
      zal dit organiseren en de (commissie)voorzitters inschakelen om de activiteit tijdens de  
      open dag te bewaken. 
 
13. Openstaande vragen rond raad en nieuwe gemeentehuis 
      Het merendeel van de vragen is afdoende beantwoord en staat in de presidiumagenda  
      bij het betreffende punt (besloten omdat het interne kwesties betreft) De nieuwe  
      toegangssleutels voor de raad komen op 7 maart beschikbaar. De griffier stuurt hier     
      bericht over. 
 
14. Griffieplan 
      Het presidium complimenteert de griffie met dit nieuwe werkplan en geeft nog een paar  
      suggesties voor aanvullingen mee. De griffier zal deze verwerken. Daarna gaat het plan  
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      ter info naar de raad. 
 
15. Rondvraag 

• Wat betreft de viering van Koninginnedag wacht de gemeente nadere informatie van 
de Rijksvoorlichtingsdienst af. 

• Het presidium besluit als hamerpunt aan de raad van 5 maart toe te voegen de 
benoeming van de burgemeester in het AB van de gemeenschappelijke regelingen 
Schadevergoedingschap HSL-Zuid en Veiligheidsregio Hollands Midden i.p.v. de 
heer Zonnevylle. 

• Mevrouw Meijer doet verslag van het functioneringsgesprek dat de 
werkgeverscommissie uit de raad met de griffier heeft gevoerd. 

• De burgemeester geeft aan hoe zij kennis maakt met Leiderdorpers van jong tot oud, 
beginnend bij het geboorteloket. Gesprekken voert zij aan de hand van een agenda 
en bij inhoudelijke punten is er altijd een ambtenaar aanwezig, zoals dat ook bij de 
wethouders het geval is. 

• De burgemeester brengt een brief in van het college waarin, vooruitlopend op de 
kerntakendiscussie en de discussie over de kadernota, de actuele financiële situatie 
en de financiële vooruitzichten van de gemeente staan geschetst. De brief komt in 
het RIS. Vragen kunnen schriftelijk via de griffie worden gesteld. Als daar aanleiding 
toe is kan de brief via de agendacommissie worden geagendeerd voor de commissie 
BM. 

 
 
 
GRIFFIER 
120301 
 
Bijlage: 
 

Memo 
 
 
Postregistratienummer:  CONCEPT 
Aan:     presidium 
CC:      
Van:     Laila Driessen 
Datum:    22 februari 2012 
Betreft:    markt voorafgaand aan de raadsvergadering 
 
 

 
 
In de presidiumvergadering van 17 januari heb ik voorgesteld voorafgaand aan elke 
raadsvergadering een informatiemarkt te organiseren in het atrium, waarin naast politieke 
partijen ook het maatschappelijk middenveld gelegenheid krijgt zich te presenteren. Op die 
manier ontstaan er contactmomenten met burgers in het nieuwe gemeentehuis, die dan ook 
de raadsvergadering kunnen bijwonen.  
 
Het is de bedoeling het atrium in te richten met kraampjes en die aan te bieden aan iedereen 
die zich aan de raad, aan elkaar en aan de inwoners wil presenteren. Het kan gaan om een 
belangenorganisatie, een sportclub, een politieke partij, maar ook een 
beleidsafdeling/ambtenaar om toelichting op een geagendeerd onderwerp te geven. 
Toewijzing gebeurt in volgorde van aanmelding. Als de kraampjes vol zijn schuift de 
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gegadigde door naar de volgende keer. Het is ook mogelijk een schema te maken voor het 
hele jaar, waar mensen hun voorkeuren op kunnen aangeven. 
 
Er is inmiddels een mogelijkheid geopperd een muziekgezelschap belangeloos rustige 
achtergrondmuziek te laten verzorgen. 
 
Tijdsplanning: inrichten vanaf 18.00 uur, markt open van 18.30 – 19.30, met kleine uitloop. 
De raadsvergadering start om 20.00 uur, met om 19.45 presidium.  
 
Ik stel voor de eerste markt te houden voorafgaand aan de raad van 2 april. De griffie neemt 
de organisatie op zich, met ondersteuning van Communicatie. Afhankelijk van de 
belangstelling kunnen we dan de frequentie bepalen.  
Wat betreft de deelname van politieke partijen: u hoeft niet elke keer deel te nemen, u 
bepaalt zelf wanneer. 
 
Met vriendelijke groet, 
Laila Driessen 
 
 


