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De raad der gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstel van de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing;

gezien het advies van commissie 1 van 3 september 2007;

gelet op het bepaalde in artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Te onderschrijven dat de behandeling van een agendapunt in de commissie tot doel
heeft informatie te verzamelen/delen en elkaar te bevragen c.q. te overtuigen.
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld (procedure in de bijlage). De
politieke besluitvorming over een agendapunt vindt plaats in de raad. De burger krijgt
een duidelijker rol, inspraak kan plaatsvinden aan tafel en de burger kan in een tweede
termijn reageren. In de raad geeft de voorzitter naar de inspreker toe aan wat er met
zijn reactie wordt gedaan.

2. Op basis van de praktijkervaring de laatste tijd over te gaan tot twee commissieavonden en de derde avond te gebruiken voor werkgroepen, presentaties en vier maal
per jaar een regiocommissie, in overleg met de werkgroep regio, om zo tot
tijdsbesparing en een duidelijker structuur te komen. Start per 1 januari 2008 en
evaluatie na een jaar.

3. Via het presidium SMART criteria op voor raadsvoorstellen op te stellen. Het presidium
meldt dit aan het college en toetst de stukken steekproefsgewijs.
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4. Een trainingscyclus op te zetten voor de hele raadsperiode waaraan raads- en
burgerleden op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen. Naar behoefte worden
trainingen voor (plaatsvervangende) voorzitters georganiseerd.

5. Op agenda’s te gaan werken met een tijdsindicatie, zodat burgers weten wanneer een
onderwerp ongeveer aan de orde komt.

6. Tijdens vergaderingen agenda’s, moties enz. te projecteren om duidelijkheid te
scheppen richting publiek.

7. Een project ‘gast van de raad’ op te starten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raad van Leiderdorp op 24 september 2007

de voorzitter,

M. Zonnevylle

de griffier,

mw. J.C. Zantingh

