MOTIE

Raadsvergadering 26 februari 2020

Agendapunt

Vreemd aan de orde

Onderwerp

Democratische tango tussen raad en college

Indieners

Halla Baher (GroenLinks)

Mede-indieners

Lars Wuijster (VVD), Jan Schuring (D66), Bram Emens (Deventer Belang), Ahmet Kaya
(DENK), Elske van der Mik (CDA), Kitty Schmidt (DS), Alex Gebhardt (DeventerNu)

Constaterende dat:
• Volgens art. 125 lid 1 Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente.
• De raad heeft instrumenten tot zijn beschikking om het beleid van het college van B&W te controleren,
invloed te hebben op besluitvorming en om kaders te stellen voor beleid.
• Een van die raadsinstrumenten is de motie. Een motie kan een wens, een verzoek of een opdracht
inhouden.
• Het raadsinstrument motie kent echter geen juridische binding, wel kan het (eventuele) politieke
gevolgen hebben.
De raad vindt het volgende:
• Indieners hebben een eigen verantwoordelijkheid bij het bewaken van door hen ingediende moties.
Tegelijkertijd is het wenselijk, gelet op hun (informatie) positie en rol, raadsleden daarbij goed te
faciliteren. Naast de griffie heeft ook college en ambtelijk apparaat hier een verantwoordelijkheid.
• De actieve informatieplicht van het college strekt zich ook uit over de voortgang van moties na aanname
door de raad tot aan het moment van afdoening door het college.
• Het is belangrijk inzicht in de voortgang te krijgen om de kaderstellende/controlerende functie goed uit
te kunnen oefenen:
o De informatievoorziening over de uitvoering van een aangenomen motie tot aan de afdoening door
het college is niet zichtbaar in het huidige registratiesysteem;
o daarbij is door de veelheid aan raadsmededelingen het onoverzichtelijk wanneer een motie is/wordt
afgedaan.
• Het is belangrijk dat indieners tijdig en actief worden geïnformeerd, geraadpleegd en betrokken over
de voortgang van een aangenomen motie tot het moment van afdoening. Nu komt het voor dat moties
niet of niet naar tevredenheid van de indieners wordt afgedaan.
De raad draagt het college van burgemeester en wethouders op:
De informatievoorziening en de afhandeling van aangenomen moties op de volgende wijze te verbeteren:
• In het huidige raadssysteem de bullet ‘status’ actiever bij te werken en de laatste stand van zaken van
de uitvoering van moties te vermelden;
• Proactieve houding door indieners tijdig en actief te informeren, raadplegen en betrekken over de
voortgang van een motie tot het moment van afdoening;
• Bij afdoening van de motie eerst de indiener(s) te informeren en vervolgens de rest van de raad

middels een raadsmededeling.
•

Indien een motie niet (kan) of anders wordt uitgevoerd dit ook actief te melden.
Om per bestuursperiode, te beginnen met die van 2018 – 2022, de voortgang van aangenomen moties
op te nemen in de kwartaalrapportages. In de eerstvolgende kwartaalrapportage hiermee te starten en
per programma, indien mogelijk, een overzicht te geven van de moties en de status van afhandeling.
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