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¥ 
Memo 

Datum: 7 april 2008 

Aan: Het presidium 

Van: Raadsgriffie, mr. drs. M. Huisman 

Onderwerp: Aanhouden van moties 
 
 
Geachte leden van het presidium, 
 
Tijdens de raadsvergadering van 10 maart jl. ontstond enige discussie over de vraag of een motie nu 
wel of niet kan worden aangehouden. Hierover voor de duidelijkheid, alsmede op verzoek van 
verschillende raadsleden, het volgende. 
 
Het aanhouden van een motie is binnen uw raad inmiddels een werkwijze die al enige tijd goed 
gebruik is. 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. De vraag is of dit nu staatsrechtelijk onjuist is, met andere woorden: kan een motie alleen 
worden aangenomen, verworpen of ingetrokken?  

  
In de Gemeentewet is over het aanhouden van moties niets opgenomen, ook het Reglement van orde 
van de raad regelt hier niets over (en ook zijn overigens geen andere wettelijke bepalingen ter zake 
voorhanden). Een motie is staatsrechtelijk niet bij wet geregeld en behoort daarmee tot het 
ongeschreven staatsrecht. Kenmerk van ongeschreven recht is, dat nooit exact duidelijk is wat 
rechtens is. Een ander kenmerk van ongeschreven recht is, dat het bestaat bij de gratie van het 
naleven ervan door de groep waarvoor de regel geldt, en dat is in casu de gemeenteraad. Daarnaast 
geldt de basisregel dat de raad zijn eigen orde bepaalt en daarmee ook kan bepalen dat een motie 
wordt aangehouden tot een nader te bepalen moment (zie bijvoorbeeld het vangnetartikel 52 Rvo: bij 
twijfel over de uitleg van het Reglement van orde beslist de raad op voorstel van de voorzitter). 
 
Uit het voorgaande volgt dat een motie mag worden aangehouden. Hieraan kan het uitgangspunt 
worden toegevoegd dat zaken die niet expliciet zijn verboden in beginsel zijn toegestaan. De vraag is 
echter of dit in het onderhavige geval verstandig is. Immers, een Reglement van orde is vastgesteld 
om de orde te kunnen handhaven. Hierbij kan worden verwezen naar de regeling die is opgenomen in 
het Reglement van orde van de Tweede Kamer, waarin het aanhouden van moties expliciet is 
opgenomen.  
 

Artikel 69. Nemen van een besluit; stemming 
1. Nadat de beraadslaging is gesloten, gaat de Kamer zo nodig over tot het nemen van een besluit. 
2. De stemming over moties kan worden aangehouden; heeft zij 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. De Kamer kan anders besluiten. 
 
Blijft overeind of hieraan behoefte bestaat. Een motie kan immers altijd opnieuw worden ingediend.  
 
In verband met bovenstaande mogelijkheid wordt het presidium verzocht zich uit te spreken over de 
vraag of de raad moet worden voorgesteld in het Reglement van orde een expliciete regeling 
(vergelijkbaar met die van de Tweede Kamer) op te nemen voor het aanhouden van een motie. 
 
 
 


