Amendement
Raad: 3 april 2018
Agendapunt: 8. Raadsvoorstel vaststellen Reglement van Orde en Gedragscode 2018
Betreft: vergaderingen van de raad op locatie
Leden: Rozenberg en Velù
De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg, in vergadering bijeen op 3 april 2018
Constaterende dat

- in het thans voorliggende Reglement van orde artikel 3.1 het niet mogelijk maakt om op locatie
anders dan in de raadszaal als gemeenteraad te vergaderen
Overwegende dat

- de gemeenteraad ook elders in de gemeenteraad moet kunnen vergaderen als dat voor een of
meer onderwerpen relevant is om op deze wijze het politieke proces ook dichter bij de inwoners
te brengen.
Amendeert het Reglement van orde als volgt:
1. In artikel 3.1 Het Raadsforum schrappen: ‘wordt gehouden in Huize Swaensteyn,
Herenstraat 72-74 te Voorburg en’
Artikel 3.1 Publicatie (voorlopige) agenda raadsforum luidt dan:
Het raadsforum is het geheel van bijeenkomsten van de raad, bestaande uit de OpenRaad, het Debat
en het Besluit. Het raadsforum vindt plaats elke dinsdagavond volgens een door het presidium op te
stellen vergaderschema. In de regel wordt er vergaderd tussen 19.00 uur en 23.00 uur.
2. Aan artikel 3.1.1 eerste zin toevoegen: ‘en de locatie’
De eerste zin luidt dan:
De agenda en de locatie van het raadsforum en de bijhorende stukken worden ten minste 10 dagen
voor het raadsforum gepubliceerd op de website van de gemeente(raad) en in het bestuurlijk
informatiesysteem.
3. Aan artikel 3.1.2 Verslaglegging Raadsforum derde zin toevoegen: ‘- de locatie van het
Debat en het Besluit’

De derde zin luidt dan:
De griffie maakt een besluitenlijst van het Debat en het Besluit waarin is opgenomen: - de datum
van het Debat en het Besluit; - de aanwezige voorzitter, raadsleden en fractievertegenwoordigers; de aanwezige leden van het college; - de aanwezige griffier; - de locatie van het Debat en het
Besluit; - de agendapunten; - degenen die het woord hebben gevoerd bij de diverse agendapunten; het dictum van ingediende moties en amendementen; - het besluit van de raad inclusief de eventuele
stemming over een voorstel; - de toezeggingen door het college.
4. In artikel 3.3 lid c Het Debat schrappen: ‘in de raadzaal’
Artikel 3.3 lid c luidt dan:
c.

het debat vindt plaats over een onderwerp waarvoor de beeldvorming in de
OpenRaad is afgesloten en door het presidium debatrijp is bevonden

5. In artikel 3.4 lid c Het Besluit, eerste zin, schrappen: ‘in de raadzaal’
Artikel 3.4 lid c, eerste zin, luidt dan:
c.

de besluitvorming vindt plaats over onderwerpen waarover de beeldvorming en/of
oordeelsvorming is afgesloten en besluitrijp zijn bevonden.
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