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R A A D S P R E S I D I U M 

 

Verslag van de vergadering van 19 maart 2013 

 

Aanwezig: Laila Driessen (voorzitter raad), Jeff Gardeniers (CDA, voorzitter), Corine Hamer (D66), 

Hugo Langenberg (BBL), Olaf McDaniel (PvdA), Ino Cooijmans (VVD), Rob in ’t Veld (GrL),  Tineke 

Zantingh (griffier) 

Bij punt 2: de heer Ton Hardonk (De Galan Groep) en Michiel van der Eng (wethouder P&O) 

1. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Hardonk van 

De Galan Groep, die aanwezig is bij punt 2.  

2. Profielschets nieuwe gemeentesecretaris  

De heer Hardonk licht kort toe hoe de profielschets tot stand is gekomen. De gemeente 

Leiderdorp zoekt geen vernieuwer of beheerder, maar een ontwikkelaar.  Het presidium 

vraagt speciale aandacht voor het aspect SP71, informeert naar vereisten qua niveau, 

scholing, voorgeschiedenis en is van mening dat het aspect van een zakelijk leider 

onvoldoende uit de tekst blijkt ( de ‘doe-kant’). Het presidium hecht  er aan dat de nieuwe 

gemeentesecretaris affiniteit  heeft met  ICT en proactief en inspirerend kan acteren op dat 

gebied, omdat daar in overheidsland in de toekomst een belangrijk zwaartepunt zal liggen. 

De heer Hardonk bespreekt de suggesties vanuit het presidium met het college. Nadat  het 

college de definitieve tekst van de profielschets heeft vastgesteld, wordt deze openbaar en 

gaat de werving van start. 

3. Verslag 29 januari 2013 

Tekstuele aanpassing bij punt 6: inspreken in de raad is drie minuten. Voor het volgend 

presidium komt de griffier met een voorstel voor themabijeenkomsten. Een informatiemarkt 

vind plaats in juni, niet gekoppeld aan de raadsvergadering.  

4. Planning 

N.a.v. de discussie in de raad van 18 maart over het vaststellen subsidieplafonds moet de 

planning worden aangepast (vaststellen subsidieplafonds 2015 bij begrotingsraad 2013). 

5. Mededelingen burgemeester 
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 Portret koning: het presidium kiest in afwachting van een officieel statieportret voor een 

foto van de nieuwe koning in de raadzaal. De burgemeester geeft aan dat de oude 

portretten zullen worden verkocht. 

 8 april (datum vervallen raadsvergadering) vindt er een (openbare) opiniërende raad plaats 

over de verdere ontwikkeling van de toekomstvisie. De burgemeester levert hiervoor 

stukken aan. Omdat de burgemeester inhoudelijk mee discussieert zal het presidium Willem 

Joosten vragen voor te zitten. 

 3 d’s: de burgemeester geeft aan dat er in juni een aantal bijeenkomsten voor de raad 

georganiseerd zal worden om uit te leggen hoe het proces gaat lopen. Het presidium 

benadrukt dat Holland Rijnland in dit proces een leidende rol moet spelen en dat alle 

gemeenten – dus ook de kleinere – tijdig en goed geïnformeerd moeten worden. De 

burgemeester verzekert het presidium dat het college hier actief op inzet. 

6. Terugblik vergaderingen 

 Presentatieavond 30 januari (Syb van Breda): prima. 

 Raad 4 februari: prima verlopen onder voorzitterschap van Willem Joosten i.v.m. 

ziekte burgemeester. 

 Bijeenkomst Leiden/Leiderdorp bereikbaarheid 6 februari: prima. 

 Bijeenkomst Economische agenda Leidse regio 7 februari: informatief. Een vervolg 

vindt plaats op 7 mei, nadere info volgt. 

 11 februari financiële werkgroep: goed gesprek met accountant. 

 12 februari regiowerkgroep: duurde aanzienlijk langer dan de agenda 

rechtvaardigde. De agenda wordt ambtelijk goed voorbereid, het is ieders 

verantwoordelijkheid zich aan de agenda te houden. 

 Presentatieavond 27 februari over transitie jeugdzorg en grondbeleid: beide 

uitstekende presentaties! 

 Commissies BM/Ruimte 4 en 5 maart: geen bijzonderheden. 

 Subsidiewerkgroep 6 maart: geen van de aanwezigen heeft die bijeenkomst 

bijgewoond. 

 Werkbezoek CJG 13 maart: zeer informatief. 

 Raad 18 en 19 maart: het presidium concludeert dat het punt vaststelling 

subsidieplafonds onnodig lang duurde door onvoldoende tijdige voorbereiding. De 

vergadering zou aan professionaliteit winnen - en aan duidelijkheid voor het publiek 

- als amendementen uiterlijk om 12.00 uur op de vergaderdag ingestuurd zouden 



3 

 

3 

 

worden zodat zij via de griffie nog kunnen worden getoetst op haalbaarheid en 

juridische aspecten en onderling kunnen worden afgestemd. Uiteraard blijft het 

mogelijk amendementen op een later tijdstip in te dienen.  

 In verband met de wisseling van fractievoorzitterschap hebben mevrouw Meijer en 

de heer Cooijmans van plaats geruild aan de raadstafel. 

7. Vooruitblik 

De commissieronde van eind maart vervalt omdat er geen onderwerpen te behandelen zijn. 

De raad van 8 april wordt een opiniërende raad over de toekomstvisie. 

Excursie LAB071 5 maart: tot nu toe slechts twee aanmeldingen. Veel meer aanmeldingen 

verwachten de fractievoorzitters niet, omdat werkende raadsleden een hele dag vrij moeten 

nemen. Nu de wens van Leiderdorp om een middagexcursie te houden en dan ’s avonds de 

daaraan gekoppelde werksessie niet is gehonoreerd is de consequentie dat er weinig tot 

geen deelname vanuit Leiderdorp is. Waarom Hilversum doel is van de excursie  is het 

presidium niet duidelijk.  Het presidium pleit ervoor de werksessie op 5 april los te koppelen 

van de excursie en naar een avond te verplaatsen, zodat voldoende Leiderdorpse inbreng 

mogelijk is. De griffier zal dit richting de organisatoren communiceren. 

8. Brief college over accommodatiebeleid 

Het college stelt voor een afstemmingsoverleg te houden met de werkgroep subsidiebeleid 

om te komen tot een nota accommodatiebeleid. Het presidium gaat niet in op dit voorstel, 

maar vraagt het college met een uitgangspuntennotitie te komen op basis waarvan de raad 

kaders kan stellen. 

9. Afrekening fractiegelden 2012 

De heer In ’t Veld licht als lid van de kascommissie het uitgebrachte verslag kort toe. 

In één geval kon de kascommissie niet tot een eensluidend oordeel komen. Het presidium is 

van mening dat de daar opgevoerde onkosten niet ten laste van het fractiebudget gebracht 

mogen worden. 

Het presidium spreekt af de kosten voor fractieassistentie te maximeren op 750,- euro  per 

jaar en de invulling vrij te laten. De griffier zal een voorstel voorbereiden voor aanpassing  

van de spelregels op dit punt en tevens op het punt van nieuwe media. 

De afrekening fractiegelden 2012  gaat rechtstreeks naar de raad van 13 mei.  

Aangezien het presidium akkoord kan gaan met de afrekeningen met de correctie zoals 

hierboven aangegeven, zal de griffie de uitbetaling vast regelen. 

10. Aanpassing instructiegriffier 
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Het presidium gaat akkoord met de technische aanpassingen die verband houden met de 

instelling van een werkgeverscommissie voor de griffie. Het stuk kan rechtstreeks als 

hamerstuk naar de raad van 13 mei. 

11. Stage bij de Rekenkamer 

De Rekenkamer heeft een verzoek ontvangen van een stagiair die graag een half jaar wil 

meelopen. De Rekenkamer staat hier positief tegenover. Verzoek en CV van de kandidaat 

zijn bij het presidium neergelegd. Het presidium ziet hierin een mooie gelegenheid om het 

rekenkamerwerk te stimuleren. Vertrouwelijkheid is essentieel, dat heeft de Rekenkamer 

zelf ook al aangegeven. 

12. Werkgroepen 

Volgens de verordening Regelement van Orde raad stelt het presidium werkgroepen in en 

bepaalt het presidium of een werkgroep openbaar vergadert of niet 

(http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/verordeningen, artikel 7). Het presidium 

spreekt uit dat een werkgroep altijd in beslotenheid vergadert als er ambtenaren aanwezig 

zijn - ter bescherming van die ambtenaren - en verder daar waar de aard van het onderwerp 

daarom vraagt. Ook de werkgroep Financiën zal in beslotenheid vergaderen i.v.m. de 

aanwezigheid van ambtenaren. De accountant zal in elk geval altijd in de openbaarheid in de 

commissie BM worden uitgenodigd. N.a.v. de discussie meldt de fractievoorzitter van D66 

dat haar fractie de motie auditcommissie zal intrekken. 

Omdat het presidium onvoldoende inzicht heeft in het functioneren van de diverse 

werkgroepen zullen de fractievoorzitters in hun fractie het functioneren van de volgende 

werkgroepen aan de orde stellen en dit terugkoppelen in de volgende presidiumvergadering: 

- Regiowerkgroep 

- Werkgroep maatschappij (Subsidies, Sociale zaken/ WWB, WMO) 

De griffie zal de fractievoorzitters per mail een overzicht van de doelen en deelnemers 

toezenden. 

13. Voorbereiding werkbezoek Commissaris van de Koningin (CdK) d.d. 28 maart 

Het gesprek van de CdK met de raad vindt plaats in beslotenheid van 17.00 – 18.00 uur. Op 

de tribune kunnen vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld aanwezig zijn. 

Aansluitend is er een borrel en een persmoment. 

De voorzitter van de raad gaat ervan uit dat de raad voltallig aanwezig is. De 

fractievoorzitters zullen inventariseren welke raadsleden verhinderd zijn. 

Gespreksonderwerpen zijn o.a. toekomstvisie, Leidse regio/Holland Rijnland, 3 d’s. Het 

presidium geeft de voorkeur aan een open gesprek, waarbij iedereen het woord kan voeren. 

14. Rondvraag 

http://www.raadleiderdorp.nl/Documenten/verordeningen
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 De griffier heeft een aantal data verzoeken gekregen voor (regionale) bijeenkomsten 

over diverse bijeenkomsten. Zij zal deze inplannen, daarbij rekening houdend met 

spreiding over de weken.  In regionaal verband is het echter altijd passen en meten 

in de diverse raadsagenda’s, zodat het niet altijd gelukkig uitpakt voor Leiderdorp. 

 Ino Cooijmans geeft aan dat hij tijdens kantooruren  in noodgevallen uitsluitend een 

sms-bericht wil ontvangen en dat hij zijn privé-mail  na 18.00 uur leest. 

GRIFFIER 

130319  


