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 2021 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 8 februari 2021 

     

Onderwerp: Reglement van orde voor de 

vergaderingen van de Raad 

 Aan de raad.  

 

    

*Z033B848690* 
Beslispunten 

Het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad 2021 vast te stellen.  

 

1 SAMENVATTING  

Conform artikel 16 van de gemeentewet stelt de raad een reglement van orde voor zijn 
vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Het oude reglement van orde voor de raad van 
Leiderdorp is in het najaar van 2018 door de raad vastgesteld en is recent herzien. Een actualisatie, 
onder andere op basis van nieuw gemaakte afspraken met de raad over een aantal onderwerpen, 
ligt nu voor ter besluitvorming.  
 

2 Inleiding 

In de Krokusconferentie van maart 2020 zijn afspraken gemaakt over enkele onderwerpen die 

vragen om een aanpassing van het reglement van orde van de raad van Leiderdorp. Deze zijn 

verwerkt in het nu voorliggende reglement van orde. Daarnaast is het oude reglement op andere 

punten (redactioneel) geactualiseerd.  

Tijdens de digitale thema avond op 15 februari 2021 is het concept reglement van orde besproken 

met raadsleden en burgerraadsleden. Hierna is een aantal suggesties van (burger-)raadsleden 

verwerkt in de versie die nu ter vaststelling voorligt.  

3 Beoogd effect 

Het actualiseren van het regelement van orde voor de raad van Leiderdorp en het verwerken van 
nieuw gemaakte procesafspraken omtrent vragen stellen en inspreken in vergaderingen.  
  

4 Argumenten 

Het nieuwe reglement van orde is op 15 februari 2021 met de raad besproken. Raadsleden en 

burgerraadsleden hebben input kunnen leveren op de gedane aanpassingen. De belangrijkste 

wijzigingen in het nieuwe reglement van orde ten opzichte van het oude op een rij:  

• Inspreekrecht in Politiek Forum en Raadsvergadering (artikel 23). Tijdens de 

Krokusconferentie bleek dat een meerderheid vond dat insprekers meer ruimte moesten 

krijgen in forum en raad. Inspraak mag voortaan gaan over alle onderwerpen (al dan niet op 
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de agenda) en voortaan is er ook in de raad gelegenheid om een korte vraag aan insprekers te 

stellen.  

• Schriftelijke Raadsvragen, actualiteitsronde en technische vragen (artikelen 48, 49 en 51). Het 

oude systeem van raads- en technische vragen is vervangen door een systeem dat ook in 

andere gemeenten gebruikt wordt. Schriftelijke raadsvragen zijn niet meer nadrukkelijk 

gekoppeld aan een vergadering en een ‘zwaarder instrument’ geworden. In de 

raadsvergadering wordt een ‘actualiteitsronde’ toegevoegd: korte actuele vragen kunnen tot 

op de dag van de vergadering worden ingediend en worden door het college in de raad 

mondeling beantwoord. Er komen meer varianten voor technische vragen. Het is aan de 

vragensteller om te bepalen of technische vragen en antwoorden gepubliceerd worden. 

• Geheimhouding (artikelen 16 en 55). De mogelijkheid is opgenomen om een apart ‘protocol 

geheimhouding’ vast te stellen. Zolang dat er niet is beslist het presidium hoe met 

geheimhouding wordt omgegaan. Het is de bedoeling om binnen enkele maanden in 

samenspraak met college en raad zo’n protocol te maken.  

• De vergadercyclus (artikel 9, 10, 11) stond in het oude reglement niet beschreven. In het 

voorliggende reglement zijn artikelen toegevoegd over status en werkwijze m.b.t. 

Informatieavonden, Politiek Forum en Raad. 

• Fractieondersteuning (artikel 8). Dit artikel is nieuw toegevoegd en geeft de huidige reeds 

geïntroduceerde procedures weer die gelden voor fractieondersteuning. Zo tekenen 

fractieondersteuners een geheimhoudingsverklaring, zijn de maximaal te vergoeden kosten 

voor fractieondersteuning gelijk aan de landelijk erkende norm van de Belastingdienst voor 

vrijwilligers en mogen deze kosten gedeclareerd worden bij de gemeente (met uitzondering 

wanneer de fractiemedewerker ook betaald wordt als (burger)raadslid).  

• Volgorde en redactie van diverse artikelen is aangepast. 

De wijzigingen ten opzichte van het oude reglement van orde zijn in een aparte bijlage 
aangegeven. Dit betreft zowel de wijzigingen die al zijn voorgelegd op 15 februari als de suggesties 
die nadien zijn verwerkt.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Communicatie 

Na het vaststellen van het reglement van orde voor de raad van Leiderdorp 2021 zal deze via de 
website van de gemeenteraad en middels publicatie op overheid.nl kenbaar gemaakt worden. 
 

7 Financiën 

N.v.t.  
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
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Het presidium, 

 

 

de griffier,   de voorzitter van het presidium, 

 

 

 

B.A.M. Rijsbergen  J.M. Hofman-Züter  

 

 
 


