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Voorstel nummer: L

Onderwerp: Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad en het politiek forum van de
gemeente Leiderdorp 20L8

Agendapunt 10:

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d.17 september 2018

Ondergetekende( n ) stelt/stel le n het vo lge nde a mendement voor:

Artikel2 - Het presidium
1. De raad heeft een presidium dat bestaat uit de voorzitter van de raad, de eerste

plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of een andere vertegenwoordiger van de
fractie, en de griffier. Niet elke fractie hoeft noodzakelijkerwijs zitting te hebben in het
presidium.

Artikel9 - Benoeming wethouders
4. De burgemeester kan voor de aanvang van iedere ambtstermijn opdracht geven om de

kandidaat-wethouders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen. De burgemeester
brengt over het eindresultaat daarvan verslag uit aan de raad. De risicoanalyse en de
eindconclusie zijn niet openbaar.

Artikel 45 - Samenstelling politiek forum
7. ln het Politiek forum hebben alle fracties 2 zetels.

Te wijzigen in:
Artikel 2 - Het presidium

1". De raad heeft een presidium dat bestaat uit de voorzitter van de raad, de eerste
plaatsvervangend voorzitter, de fractievoorzitters of een andere vertegenwoordiger van de
fractie, en de griffier.

Artikel 9 - Benoeming wethouders
4. De burgemeester geeft in overleg met de raad voor de aanvang van iedere ambtstermijn

opdracht om de kandidaat-wethouders aan een risicoanalyse integriteit te onderwerpen
Over de resultaten van dit onderzoek brengt de commissie verslag uit aan de raad. De

risicoanalyse en de eindconclusie zijn niet openbaar.

Artiekel 45 - Samenstelling politiek forum
1. ln het Politiek forum hebben alle fracties 3 zetels. Als de agenda daartoe aanleiding geeft kan

het presidium besluiten dit voor bepaalde agendapunten terug te brengen tot 2 zetels per
fractie om zo ruimte te maken voor insprekers.


