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 1900 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 11 maart 2021 

     

Onderwerp: Instellen werkgroep communicatie 

en profilering raad Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

 

*Z0349BE54AB* 
Beslispunten 

Gelet op het voorstel van het presidium tot het instellen van een werkgroep en de ledenvoordracht van 
het presidium d.d. 8 maart 2021:  
 

1. Een werkgroep communicatie en profilering voor de raad Leiderdorp in te stellen voor de duur 
van de huidige raadsperiode. 

2. Te benoemen als leden van de werkgroep voor de duur van de huidige raadsperiode:  
- Hugo Langenberg (LPL) 
- Frank van Noort (VVD) 
- Hester Barendse (D66) 
- Olaf McDaniel (PvdA) 
- Jeannette Hofman-Züter (GroenLinks) 
- Jan Huisman (CDA) 
- Leander Tramper (ChristenUnie-SGP) 
 

 

1 SAMENVATTING  

De raad van Leiderdorp heeft de wens geuit zich op het gebied van communicatie vanuit de raad 
en profilering door de raad te willen verdiepen en hiervoor een werkgroep in het leven te roepen.  
 
Het instellen van een werkgroep gebeurt volgens hetgeen beschreven in artikel 37 van het 
Reglement van Orde van de raad van Leiderdorp 2018. De raad kan een werkgroep instellen 
waarin specifieke beleidsterreinen en/of onderwerpen intensiever worden behandeld.  
 

2 Inleiding 

De raad van Leiderdorp heeft te kennen gegeven de eigen rol en positie in Leiderdorp te willen 
onderzoeken en daarbij te komen tot een visie en uitwerking van plannen voor communicatie en 
profilering van de raad. Deze wens is onder andere uitgesproken tijdens de Krokusconferentie in 
maart 2020. Vanwege de coronacrisis is er in 2020 geen verdere invulling gegeven aan de ideeën 
die uit de brainstormsessie tijdens de Krokusconferentie zijn gekomen. Nu, maart 2021, is het 
moment voor de raad om deze taak op te pakken en wellicht voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 de vruchten van te plukken.  
 
Artikel 37 van het Reglement van Orde van de raad van Leiderdorp 2018, stelt dat de raad een 
werkgroep kan instellen. Hierin kunnen specifieke beleidsterreinen en/of onderwerpen intensiever 
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worden behandeld. De leden van de werkgroep worden op voordracht door het presidium 
aangedragen en kiezen uit hun midden een voorzitter.  
De raad bepaalt de termijn waarbinnen de werkgroep haar taak moet hebben vervuld. De 
uitkomsten van de werkgroep, en het verslag of voorstel, worden uitgebracht aan het Politiek 
Forum alsmede aan de Raad.  
 
Aangezien de gemeenteraadsverkiezingen gepland staan voor maart 2022 en daarna een 
(gedeeltelijk) nieuwe raad geïnstalleerd zal worden, zal de werkgroep een termijn vanaf heden tot 
aan de gemeenteraadsverkiezingen hanteren. Na de verkiezingen kan eventueel een nieuwe 
werkgroep worden ingericht.  
 

3 Beoogd effect 

Met het instellen van een werkgroep die zich richt op communicatie en profilering van de raad van 
Leiderdorp wordt gehoor gegeven aan de wens van de raad om zich op dat vlak te verdiepen. Een 
werkgroep bestaande uit (burger)raadsleden, ondersteund door griffie en indien wenselijk ook het 
ambtelijk apparaat voorziet in een breed draagvlak onder de raadsleden en daarmee een stevige 
basis voor de uitwerking van de visie en plannen.  

 
4 Argumenten 

Het instellen van een werkgroep gericht op communicatie en profilering zal positief bijdragen aan 
de rol en positie van de raad in Leiderdorp en daarbuiten. Iedere fractie is gevraagd deel te nemen 
met een (burger)raadslid aan de werkgroep. Hieraan is door alle fracties gehoor gegeven door een 
lid aan te dragen voor de werkgroep. Dit toont aan dat er binnen de raad een breed draagvlak is 
voor de werkgroep en dat daarmee de werkgroep een goede stevige basis heeft.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t.  
 

6 Communicatie 

Het raadsbesluit wordt openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 

7 Financiën 

N.v.t.  
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 
 

de griffier,               de voorzitter van het presidium, 
 
 
 
 
 
dhr. B.A.M. Rijsbergen           mw. Jeannette Hofman-Züter 


