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Griffie Leiderdorp, 5 juli 2021

Onderwerp: Benoeming burgerraadslid 

Ü. Güney

Aan de raad.

   

*Z037DE
CAE67*

Beslispunten

Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode

- De heer Ü. Güney (D66)

1 SAMENVATTING 

Conform artikel 5 Benoeming en ontslag van burgerraadsleden van het Reglement van Orde (RvO) 
2021 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 5lid 1 zijn: meerderjarige ingezetenen van de gemeente, inzetbaar voor het politiek forum 
en werkgroepen.

Dhr. Güney wordt door de D66 fractie voorgedragen om door de raad benoemd te worden tot 
burgerraadslid. Na de benoeming in de raad en beëdiging in het politiek forum zal het 
burgerraadslid Van Ulden tijdens het politiek forum het woord kunnen voeren.

2 Inleiding

Op voordracht van de D66 fractie wordt de raad gevraagd dhr. Güney te benoemen tot 
burgerraadslid

3 Beoogd effect

Met de benoeming van een burgerraadslid kan een raadsfractie ondersteund worden in de 
werkzaamheden in het politiek forum, commissies en de werkgroepen.

4 Argumenten

Het Reglement van Orde 2021 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.

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

N.v.t.



Pagina 2 van 2 Versie Nr.1

Registratienr.: Z/21/120595/245851 Agendapunt 

2021 Error: Reference source not found  

6 Financiën

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

7 Communicatie 

Publicatie van het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het raadsinformatiesysteem.

8 Evaluatie

N.v.t.

De griffier,

B.A.M. Rijsbergen


	Beslispunten Te benoemen tot burgerraadslid voor de duur van de huidige raadsperiode
	1 SAMENVATTING
	Conform artikel 5 Benoeming en ontslag van burgerraadsleden van het Reglement van Orde (RvO) 2021 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 5lid 1 zijn: meerderjarige ingezetenen van de gemeente, inzetbaar voor het politiek forum en werkgroepen.
	2 Inleiding
	3 Beoogd effect
	4 Argumenten
	5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
	6 Financiën
	7 Communicatie
	8 Evaluatie

