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 2020 raadsvoorstel   

  Griffie  Leiderdorp, 15 juni 2020 

     

Onderwerp: Benoeming burgerraadslid 

Groentjes (VVD) 

 Aan de raad.  

 

 

*Z02C3F21663* 
Beslispunten 

Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode: 
- - de heer T. Groentjes (VVD) 

 

1 SAMENVATTING  

Conform artikel 46 Benoeming en ontslag van burgerraadsleden van het Reglement van Orde 
(RvO) 2018 van de gemeenteraad van Leiderdorp, worden burgerraadsleden op voordracht van de 
fractie door de raad benoemd. De benoeming geschiedt voor de resterende duur van de lopende 
zittingsperiode van de raad. De eisen gesteld aan burgerraadsleden zoals genoemd in het RvO 
artikel 46 lid 1 zijn: meerderjarige ingezetenen van de gemeente, inzetbaar voor het politiek forum 
en werkgroepen. 
 
De heer Groentjes wordt door de VVD fractie voorgedragen om door de raad benoemd te worden 
tot burgerraadslid.  
 
Na de benoeming en beëdiging zal het burgerraadslid Groentjes tijdens het politiek forum het 
woord kunnen voeren. 
 

2 Inleiding 

Op voordracht van de VVD fractie wordt de raad gevraagd de heer Groentjes te benoemen tot 
burgerraadslid. De beëdiging van burgerraadslid Groentjes zal via een schriftelijke verklaring 
plaatsvinden. Dit vanwege het feit dat het politiek forum van 6 juli 2020 digitaal zal zijn en het om 
die reden niet mogelijk de belofte of de eed ‘in handen van de voorzitter’ uit te spreken. 
 

3 Beoogd effect 

Met de benoeming van burgerraadsleden kunnen raadsfracties ondersteund worden in hun 
werkzaamheden in het politiek forum en de werkgroepen. 
 

4 Argumenten 

Het Reglement van Orde 2018 van de gemeenteraad van Leiderdorp voorziet in de mogelijkheid 
burgerraadsleden te benoemen die namens de fracties uit de raad zitting kunnen nemen in het 
politiek forum en de diverse werkgroepen. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

N.v.t. 
 

6 Communicatie 

Publicatie van het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem. 
 

7 Financiën 

Burgerraadsleden krijgen presentiegeld als zij, blijkens de presentielijst, deelnemen aan en het 
woord voeren in een vergadering van het politiek forum. 
 

8 Evaluatie 

N.v.t. 
 

 

De griffier, 
 
 
 
 
 
B.A.M. Rijsbergen 


