
Notitie Presidium.

Datum : 5 december 2022

Onderwerp: Moties vreemd en mondelinge vragen.

Met deze notitie wil ik graag stil staan bij twee vaste momenten in de raadsagenda. Daarbij 
beoog ik de huidige situatie, zoals ik die waarneem te beschrijven en wil ik een voorstel doen
ter overweging.

Mondelinge vragen Raadsvergadering.

In de laatste raadsvergadering bleken er staande de vergadering nog vragen op te komen, 
waar in die vergadering ook ruimte voor is geboden. De vraag is hoe effectief is deze 
werkwijze en is dit het podium voor alle mogelijke vragen.

Met de vragen geef ik min of meer al aan dat de griffie daar genuanceerd naar kijkt. 
Allereerst bevordert het de orde en het verloop van de vergadering, als vragen een dag van 
tevoren worden gemeld bij de griffie. Dat biedt de portefeuillehouder de kans voor een goede
beantwoording en maakt het voor de voorbereiding het mogelijk een adequate planning te 
maken. Naast dit organisatorische punt is het ook de vraag of er voor elke willekeurige vraag
in de Raad een podium moet zijn. Immers de vergaderstructuur biedt ook bij de andere 
overleggen als uitwisseling en informatieronde een podium voor vragen. In mijn optiek zou 
de scheidslijn moeten zijn actuele en dringende vragen, dus vragen die ook een zekere 
urgentie hebben kunnen ook in de Raad gesteld worden. De overige vragen in de andere 
overleggen, dan wel schriftelijk. Hiermee beogen we terug te gaan naar de oorspronkelijke 
bedoeling van de raadsvergadering te weten het podium voor debat en besluitvorming.

Voorstel: In de raadsvergadering te stellen mondelinge vragen 24 uur van tevoren te melden 
bij de griffie. Deze vragen moeten een actueel en urgent karakter hebben en niet kunnen 
wachten tot een volgende bijeenkomst.

De motie vreemd.

De motie vreemd heeft als doel een verzoek of wens kenbaar te maken over een onderwerp 
dat op dat moment niet op de raadsagenda staat.  De Raad debatteert en stemt daarover 
met als oogmerk een zo breed mogelijke steun te verwerven voor de vraag of het verzoek.

Bij de motie vreemd zou ik ook willen voorstellen, dat de strekking en het oogmerk, dus het 
te bereiken doel, ook een grote mate van actualiteit en urgentie moet hebben.

Bovendien zou ik willen voorstellen, dat er ook de moties vreemd, 24 uur voor de 
raadsvergadering  bij de griffie moeten zijn ingediend.Ook voor de motie vreemd geldt dat 
een goede voorbereiding door het College ook resulteert in een goed besluit.

Voorstel: de motie vreemd komt voort uit de actualiteit en heeft een zekere urgentie. 
Bovendien wordt de motie vreemd 24 uur voor de raadsvergadering bij de griffie ingediend. 
De griffier is bevoegd de inhoud te toetsen en eventueel een voorstel te doen tot niet 



agenderen in overleg met de voorzitter. De Raad beslist bij het vaststellen van de agenda 
van de Raad.
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