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Notulen 
 
Datum  : 24 oktober 2019 
Plaats  : Gemeentehuis Leiderdorp, Trouwzaalzaal  
Aanvang : 9.30 uur 
Einde  : 13:00 uur    
 
 
Aanwezig:  Hein van der Zande (voorzitter), Matthijs Landsmeer, Jan van Gorp 
Wies Dahmen,  Jessica Langenhoff en Astrid Selier (notulen) 
Afwezig met bericht: Babs Banning (vice voorzitter) 
 
Procedure werving en reacties nieuwe leden – selecteren 
Kandidaat 1 van 09.30 tot 10.00 
Kandidaat 2 van 10.15 tot 10.45 
Kandidaat 3 11.00 tot 11.30 
 
Alle drie de kandidaten worden voorgedragen aan de gemeente. Hein gaat de aspirant-leden 
bellen om ze hierover te informeren, de afwijzingen worden geschreven door de commissie 
(Jessica) en via de mail gestuurd.  
 

1. Bijpraten Hanneke Schottert  
Er is een nieuwe wethouder kandidaat en wordt binnenkort geïnstalleerd. Er zijn geen 
wijzigingen in de portefeuille. De kennismaking zal plaats vinden tijdens de inwerkperiode in 
november. 
 
Beleidsregels Wmo worden aangepast naar aanleiding van de verordening. Hanneke stuurt 
deze op. 
 
Sportnota reactie wordt morgen opgestuurd. 
 
Een verordening is een juridisch stuk, daarop aansluitend zijn de beleidsregels en die gaat 
over de uitvoer. Advies is om bij het advies op de verordening een bijlage toe te voegen als 
het de beleidsregels aangaan. 
 
Vervoersregeling: is advies op gegeven door de raad. Hanneke licht de tariefstelling toe. Er 
komt een officiële reactie op het advies. Hanneke geeft aan dat zij en haar collega 
beleidsmedewerkers altijd telefonisch vragen kunnen beantwoorden. We spreken af dat dit 
uitsluitend via de voorzitter gebeurt. 
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Dementievriendelijke gemeente bijeenkomst in Scheppingskerk over stappen die de 
gemeentes kunnen nemen om de gemeente demetievriendelijke gemeente te maken. 
Hanneke stuur de uitnodiging door.  
 
Via de mail is er een vraag binnengekomen. Doet de gemeente mee met een doortrap 
programma voor de e-bikes? Dit is een onderwerp voor verkeer en mobiliteit. De brief wordt 
doorgestuurd naar Hanneke en zij stuurt het door naar de aangewezen persoon. 
Een vraag over de fusie wordt besproken, dit is nog niet aan de orde. Beleid wordt nu al 
binnen de Leidse regio afgestemd.  
 
Er is onduidelijkheid over de begroting, hierover gaan we met elkaar in gesprek.  
 

2. Notulen september 2019 
Notulen is goedgekeurd en de actielijst is doorgenomen. De notulen wordt op de website 
geplaatst. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken map 
Wies heeft onderzoek gedaan naar de blijversregeling. Er wordt landelijk maar weinig 
gebruik van gemaakt. De adviesraad gaat vragen hierover stellen aan de raad als hier 
aanleiding voor is. De insteek is dat de regeling niet bekend is bij burgers en het tevens ook 
bij de gemeente niet bekend is, dat is de reden dat er geen gebruik van wordt gemaakt.  
 
De ingekomen stukken worden gearchiveerd in de Dropbox in de onderwerpen mappen. 

 
4. Beleidsterreinen actielijst (zie bijlage) 

We nemen de lijst door en deze wordt aangepast. 
 

5. Afsluiting 
Hein sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en input. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


