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Inleiding
Voor raadsleden geldt op grond van de Gemeentewet dat ze in hun eigen gemeente moeten wonen 
om hun raadszetel in te mogen nemen. Voor burgerraadsleden stellen gemeenten eigen regels, 
omdat de wijze waarop commissies die voorbereiden op de raad georganiseerd zijn, verschilt en ook 
de naamgeving in den lande verschilt. 
De benoeming en het ontslag van burgerraadsleden is geregeld in ons eigen artikel 5 van het 
reglement van orde. Dit artikel luidt:
Burgerraadsleden worden op voordracht van de fracties door de Raad benoemd, uit de 
meerderjarige ingezetenen van de gemeente, en zijn inzetbaar voor het Politiek Forum, commissies 
en werkgroepen.

Vraagstuk in de praktijk
Bij het vaststellen van de lijst voor de periode 2022-2026 merken we als ChristenUnie-SGP dat er 
potentiele kandidaten zijn die zich voor de fractie willen inzetten als burgerraadslid, die nu en ook op 
moment van de gemeenteraadsverkiezingen in Leiderdorp wonen, maar niet kunnen garanderen dat 
ze de volle vier jaar in Leiderdorp blijven wonen. Reden is bijvoorbeeld dat ze als student op zoek zijn 
naar meer permanente huisvesting. De huidige situatie is dat ze op dat moment burgerraadslid af 
zijn. In de huidige raadsperiode is dat een aantal keer gebeurd bij een aantal fracties.

Voorstel van de ChristenUnie-SGP fractie:
1. We handhaven de eis dat burgerraadsleden bij installatie meerderjarige ingezetenen van de 

gemeente (Leiderdorp) zijn. Het regelement van orde wordt dus niet aangepast.
2. Als burgerraadsleden verhuizen nadat ze geïnstalleerd zijn, maar in de regio blijven wonen en 

op die manier binding blijven houden met Leiderdorp, kunnen ze in die raadsperiode actief 
blijven als ze dat willen. Iedere vier jaar worden alle burgerraadsleden weer opnieuw 
benoemd, dus na elke verkiezingen starten we weer met een schone lei (dat wil zeggen 
burgerraadsleden die in Leiderdorp wonen).

3. Inmiddels is bij de griffie gecheckt of de interpretatie dat dit past binnen de letter van de 
RvO, klopt. Dat is zo. De griffie heeft wel aangegeven dat het belangrijk is dat er steun is voor 
deze interpretatie, want tot nu toe is het burgerraadslidmaatschap beëindigd bij verhuizing. 


