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Procedure afhandeling moties
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Aangepaste procedure conform ‘model Harlingen’ ook in Bedum hanteren

TOELICHTING

:

Achtergrond voorstel
De gemeenteraad van Bedum heeft in zijn vergadering van 26 februari 2009 bij agendapunt 4 (ingekomen
stukken) een procedurevoorstel voor afhandeling van moties in de gemeente Harlingen besproken.
Op voorstel van de fractie van het CDA is voorgesteld eenzelfde soort procedure ook in Bedum te
hanteren en daartoe dient onderstaand (aangepast aan de Bedumer situatie) voorstel.
Binnenkomende moties
Het aantal moties dat gemeenten toezenden aan overige gemeenten, al dan niet met een verzoek om
ondersteuning, neemt nog steeds toe. In de gemeente Bedum is het usance deze te plaatsen op de lijst van
“ingekomen stukken” en vrijwel altijd volgt de raad het advies van v.k.a. (voor kennisgeving aannemen).
Procedurevoorstel behandeling moties
De volgende procedure ten aanzien van moties wordt aan de raad voorgesteld:
- moties van andere Nederlandse gemeenten worden uitsluitend nog voor raadsvergaderingen
geagendeerd als daar een direct Bedumer belang mee is gemoeid
- of er van een dergelijk belang sprake is wordt in laatste instantie beoordeeld door de raad zelf
- alle ingekomen moties worden door ze ter inzage te leggen in de “leesmap interne stukken” onder
de aandacht van de raadsleden gebracht; zij kunnen desgewenst het initiatief nemen voor de
behandeling van een bepaalde motie
Vorenstaande houdt in dat er vanuit de griffie van de gemeente Bedum geen ontvangstbevestigingen
zullen worden verzonden n.a.v. ontvangen moties en ook geen voorstellen tot ondersteuning of
behandeling van moties van andere Nederlandse gemeenten in de richting van de Bedumer
gemeenteraad gedaan zullen worden, tenzij er sprake is van een evident en specifiek Bedumer belang.
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