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F O R M A T I E F A S E 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 5 april om 20.00 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Mirjam van der Stelt en Jeff Gardeniers 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Thema’s coalitieakkoord: 

De gemeentesecretaris is aanwezig om een concept-coalitieakkoord op te stellen aan de hand van de 

thema’s die de partijen aanreiken.  

De partijen bespreken de volgende onderwerpen: 

- wonen 

- verkeer (update IVVP) 

- groen en polders  

- regio 

Volgende bijeenkomst:  

maandag 9 april 20.00 uur ruimte 8. 

 

GRIFFIER 

180409 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 9 april om 20.00 uur 
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Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Mirjam van der Stelt en Jeff Gardeniers 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Thema’s coalitieakkoord: 

De gemeentesecretaris is aanwezig om een concept-coalitieakkoord op te stellen aan de hand van de 

thema’s die de partijen aanreiken.  

Eventueel thema akkoord: Ruimte voor de samenleving. 

De partijen bespreken de volgende onderwerpen: 

- jeugd en welzijn 

- gezondheidszorg 

- werk en inkomen 

- kunst en cultuur 

- jongerenbeleid 

- onderwijs 

- sport 

- integratie 

- maatschappelijk vastgoed 

- ruimtelijke ordening, huisvesting en monumentenzorg 

- verkeer,  vervoer en bereikbaarheid 

- beheer openbare ruimte incl. begraafplaatsen 

Volgende bijeenkomst:  

woensdag 11 april 20.00 uur ruimte 8. 

 

GRIFFIER 

180411 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 11 april om 20.00 uur 
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Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Mirjam van der Stelt en Medea Hempen 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Thema’s coalitieakkoord: 

De gemeentesecretaris is aanwezig om een concept-coalitieakkoord op te stellen aan de hand van de 

thema’s die de partijen aanreiken.  

Een beleidsmedewerker Ruimte  houdt een presentatie over de mogelijke ontwikkelingen op het 

gebied van woningbouw.  

Bespreking onderwerpen coalitieakkoord: 

- werken en ondernemen 

- duurzaamheid, milieu en afval 

- recreatie en toerisme 

- dienstverlening 

De gemeentesecretaris werkt de thema’s inhoudelijk uit.  

Als het concept-coalitieakkoord klaar is worden in één keer alle teksten vastgesteld, waarna ze naar 

de fracties gaan. Hugo Langenberg zal een planning maken van het verdere proces. 

Volgende bijeenkomst:  

maandag 16 april 19.00 uur ruimte 8. Twee beleidsambtenaren zullen het thema verkeer toelichten. 

 

GRIFFIER 

1804120 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 16 april om 20.00 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 
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CDA: Mirjam van der Stelt en Medea Hempen 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

verkeersthema’s 

Twee beleidsmedewerkers Verkeer  lichten een aantal verkeersthema’s toe: 

- Leidse Ring Noord, het advies is eerst in september het kaderbesluit LRN vast te stellen en 

daarna het IVVP te actualiseren 

- IVVP (voorjaar 2019) 

- Ericalaan/Acacialaan 

- Lijnbaan 

- Voorhoflaan 

 

GRIFFIER 

180418 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 25 april om 20.00 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Mirjam van der Stelt en Medea Hempen 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Thema’s coalitieakkoord: 

De gemeentesecretaris is aanwezig om een concept-coalitieakkoord op te stellen aan de hand van de 

thema’s die de partijen aanreiken.  

Bespreking onderwerpen coalitieakkoord: 

- Algemeen bestuurlijke zaken 

- Openbare orde en veiligheid 

- integrale handhaving 
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- communicatie en media, incl. beantwoorden brieven en mails 

- Financiën en bedrijfsvoering 

 

De gemeentesecretaris werkt de thema’s inhoudelijk uit en werkt de afsprakenlijst en de planning bij. 

Hij komt met een voorzetje van de financiële paragraaf. Als alle onderwerpen zijn beschreven en de 

financiën zijn in beeld komt het moment waarop fracties definitief keuzes maken. 

De griffier zal met communicatie een plannetje opzetten voor het in inspraak geven van het concept-

akkoord. 

Als het concept-coalitieakkoord klaar is worden in één keer alle teksten vastgesteld, waarna ze naar 

de fracties gaan. Hugo Langenberg zal een planning maken van het verdere proces. 

Volgende bijeenkomst:  

Woensdag 25 april 18.00 uur ruimte 8. Twee beleidsambtenaren zullen het thema verkeer toelichten. 

 

GRIFFIER 180418 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op 25 april om 20.00 uur en 26 april om 20.00 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten (Bart Hoenen is 26 april afwezig) 

CDA: Mirjam van der Stelt en Jeff Gardeniers 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Thema’s coalitieakkoord: 

De gemeentesecretaris is aanwezig om een concept-coalitieakkoord op te stellen aan de hand van de 

thema’s die de partijen aanreiken.  

Bespreking tekst coalitieakkoord: 

De partijen stellen de definitieve tekst van het akkoord vast, met uitzondering van een aantal nog 

nader uit te zoeken onderwerpen. De gemeentesecretaris zal de aangepaste tekst richting redacteur 

sturen.  
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26 april 20.00 uur 

Twee beleidsmedewerkers lichten nog enkele verkeersthema’s toe en twee andere 

beleidsmedewerkers lichten de stand van zaken rond de Sterrentuin toe. 

Wat betreft de Sterrentuin onderschrijven alle partijen het doel, maar er is behoefte aan nadere 

informatie. De gemeentesecretaris zegt  een nadere schriftelijke toelichting toe over de 

besluitvorming tot nu toe en mogelijke aanpassingen in de toekomst. 

Op 1 mei gaan de besprekingen verder. De financiën komen dan nader aan de orde.  

 

GRIFFIER 180430 

 

 

 

F O R M A T I E  2018 – 2022 
 
 

Gesprek op  1 mei om 20.00 uur en 2 mei om 19.30 uur 

Aanwezig: LPL Hugo Langenberg (formateur) en Joost Bruggeman 

VVD: Bart Hoenen en Willem Joosten 

CDA: Jeff Gardeniers en Medea Hempen 

Herman Romeijn (gemeentesecretaris) 

Tineke Zantingh (griffier) 

Aan de orde komen: 

- afstemming tekst 

- financiën 

- portefeuilleverdeling (in aanwezigheid Angelique Beekhuizen) 

- portefeuille burgemeester in aanwezigheid burgemeester op 2 mei. 

- vaststelling verslagen (in)formatieproces 

Afspraken: 

- Hugo Langenberg informeert 3 mei ’s ochtends de overige fractievoorzitters. 

- er gaat 3 mei een persbericht uit, dat eerst naar de raad gaat en daarna naar de pers. 

- het akkoord gaat 3 mei digitaal de inspraak in, met reactietijd tot en met 14 mei 
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- daarna buigen de partijen zich over de suggesties en stellen een antwoord richting inzenders 

op. 

- de stukken over het formatieproces komen 3 mei in het RIS, vergezeld van het concept-

akkoord. Na 15 mei wordt het akkoord in definitieve vorm in het RIS geplaatst. 

 

 

GRIFFIER 180503 

 


