
MOTIE  
 
Wat is een motie?  
Als een raadslid de raad een ‘politieke’ uitspraak wil ontlokken of de mening van een  
wethouder wil peilen, dan kan hij een motie indienen. Een motie is een korte en 
gemotiveerde verklaring of uitspraak van één of meerdere raadsleden over een onderwerp, 
waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken.  
Meestal worden ook de overwegingen om tot een uitspraak te komen in de motie 
meegenomen. Raadsleden kunnen op die manier hun mening kenbaar maken over een 
bepaald onderwerp. Moties vormen in feite de afsluiting van de beraadslaging over een 
onderwerp.  
 
Ieder raadslid kan een motie indienen. Uiteraard mag een motie door meer leden worden 
ondertekend. Zo brengt u het politieke gewicht van een motie tot uitdrukking.  
 
Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat of over een onderwerp dat 
niet op de agenda staat (vreemd aan de orde van de dag). In dat laatste geval vindt 
behandeling plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. Een 
motie over een agendaonderwerp wordt na behandeling van en na stemming over dat 
onderwerp in stemming gebracht. 
 
In veel gevallen (maar niet altijd) vraagt een motie om een actie van burgemeester en 
wethouders. Het college kan een dergelijke motie geheel of gedeeltelijk uitvoeren of naast 
zich neerleggen. Een aangenomen motie schept op zich dus geen (juridische) verplichtingen.  
Vanzelfsprekend kunnen aan het niet uitvoeren van een motie door het college politieke  
gevolgen verbonden zijn.  
Wordt een motie geheel of gedeeltelijk uitgevoerd of legt het college de motie naast zich 
neer dan volgt een brief van de griffier met eventueel een reactie van het college. 
 
Een motie kan ook worden aangehouden. Hieraan ligt onder meer de gedachte ten 
grondslag dat een raadslid c.q. fractie het intrekken van een motie politiek gezien ‘te zwak’ 
vindt en de motie liever nog ‘boven de markt’ wil houden. In geval geen stemming plaatsvindt 
in de eerste vergadering twee maanden na het besluit tot aanhouden (recessen niet 
meegerekend),  dan wordt de motie geacht te zijn vervallen. 
 
Het indienen van een motie  
Het indienen van moties is geregeld in artikel 34 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad. In het Reglement van orde 
is het volgende artikel opgenomen:  
  



 
Artikel 34 Reglement van orde (Moties)  
 
1.  Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen.  
2.  Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de 

voorzitter worden ingediend.  
3.  De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk 

met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.  
4.  De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt 

plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.  
5. Intrekking, door de indiener(s), van de motie is mogelijk, totdat de besluitvorming door de 

raad heeft plaatsgevonden. 
6. De stemming over moties kan worden aangehouden; heeft de stemming niet plaats 

gevonden in de eerste vergadering twee maanden na het besluit tot aanhouden –
recessen niet meegerekend- dan wordt de motie geacht te zijn vervallen. 

 
 
Stuur moties die u vooraf bekend wil maken vóór 13. 00 uur op de dag van de  
raadsvergadering aan de raadsgriffie (griffie@denhe lder.nl).  
 
 



Standaardmodel motie  
 
 
Naam Partij(en) en/of partijlogo’s.  
 
 
Motie  
 
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op [vermeld de datum]  
 
*Overwegende dat  
en/of  
Constaterende dat  
en/of  
Van oordeel zijnde dat  
en/of  
Van mening zijnde dat   
en/of  
Kennis genomen hebbende van  
 
[bij deze formuleringen worden de feiten en de mening van de indiener(s) weergegeven, die tot de 
motie hebben geleid]  
  
 
*• Constateert  
en/of  
• Spreekt uit  
en/of  
• Is van mening dat  
en/of  
• Besluit  
en/of + 
• Verzoekt het college  
of  
• Draagt het college op   
of  
• Roept het college op  
of  
• Dringt er bij het college op aan  
 
[bij deze formuleringen wordt het oordeel, de wens of het verzoek uitgesproken]  
  
 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Ondertekenaar(s) van de motie: 
 
Namens de fractie van … , [invullen indien de motie namens de fractie wordt ingediend] 
 
………  [Naam indiener] 
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is 

 


