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 2018 raadsvoorstel   

Resultaatteam:

  

Griffie  Leiderdorp, 24 april 2018 

Onderwerp: Instellen politiek forum  Aan de raad.  

 

 

*Z0172CB66EF* 
Beslispunten 

1. Tot instelling van een Politiek Forum dat de besluitvorming van de raad kan voorbereiden en met 

het college of de burgemeester kan overleggen.  

2. In afwijking van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad en het 

politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2015 aan elke fractie twee plaatsen toe te kennen. 

3. Het Reglement van Orde in die zin aan te laten passen. 

 

 

1 SAMENVATTING  

Het instellen van een politiek forum waarin de besluitvorming van de raad kan worden voorbereid 

en overleg met het college of de burgemeester kan plaatsvinden.  

 

2 Inleiding 

In de raadsperiode 2014-2018 is gestart met een nieuwe vier-wekelijkse vergadercyclus, waarin de 

raadsbesluiten worden voorbereid in een Politiek Forum. Na een evaluatie in november 2016 is 

besloten het nieuwe systeem voort te zetten. Dat betekent dat de raad ook voor de periode 2018-

2022 een Politiek Forum moet instellen. De taken en samenstelling van het Politiek Forum zijn 

beschreven in de artikelen 43 t/m 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 

raad en het politiek forum van de gemeente Leiderdorp 2015.  

 
3 Beoogd effect 

Het voorbereiden van de besluitvorming in de raad. 
 
 

4 Argumenten 

Door de besluitvorming voor de raad in het Forum voor te bereiden, daartoe zo nodig overleg te 

voeren met het college en een advies uit te brengen aan de raad kan de besluitvorming in de raad 

vlot verlopen. 
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In afwijking van het in artikel 45, lid 1,  van het RvO gestelde adviseert het Presidium (met 

uitzondering van de PvdA-vertegenwoordiger) om per fractie twee leden zitting te laten nemen in 

het Politiek Forum. Op die manier zitten er 14 Forumleden aan tafel en is er nog voldoende ruimte 

over voor inwoners om in te spreken/mee te praten. Voor de inzetbaarheid of beloning van 

burgerraadsleden maakt het geen verschil, aangezien fractieleden op onderwerp kunnen 

aanschuiven. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Artikel 45 lid 1 van het Reglement van Orde dient te worden aangepast. 

 
6 Communicatie 

Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. 
 

7 Financiën 

Burgerraadsleden ontvangen presentiegeld als zij aan tafel het woord hebben gevoerd. 

 
8 Evaluatie 

n.v.t. 

 
 

 

 

 

Het presidium, 

de griffier,   de voorzitter, 

 

mevr. J.C. Zantingh  mevr. L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 


