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Onderwerp: Afdoening van nog openstaande moties 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op de gemeentelijke website treft u een overzicht aan van de nog “openstaande moties”. U vindt 
dit op http://www.ridderkerk.nl/smartsite.shtml?id=57773 
 
Aan de fractievoorzitters heb ik gevraagd of in het overzicht moties staan vermeld die als afgedaan 
kunnen worden beschouwd omdat bijvoorbeeld: 

- de motie feitelijk is uitgevoerd door latere besluitvorming; 
- de motie feitelijk is “achterhaald” door latere besluitvorming; 
- de motie is “achterhaald” door ontwikkelingen in de loop der tijd; 
- de uitvoering van de motie niet meer relevant wordt geacht. 

 
Bijgevoegd treft u een overzicht aan met de openstaande moties waarvan alle fractievoorzitters 
vinden dat deze als afgedaan beschouwd kunnen worden. Ter indicatie is door mij kort 
aangegeven waarom de motie als afgedaan beschouwd kan worden.  
 
Dit overzicht zal ter kennis worden gebracht van de commissie Samen leven (15 maart a.s.). 
Neemt de commissie het overzicht voor kennisgeving aan, dan zijn de moties formeel afgedaan. 
Vindt een commissielid dat een motie toch niet is afgedaan, dan zal de motie conform eerdere 
afspraak geagendeerd worden voor de raadsvergadering. Het betreffende commissielid laat daarbij 
weten waarom hij/zij van mening is dat de motie niet is afgedaan. De discussie daarover vindt niet 
plaats in de commissie, maar in de raadsvergadering. Bij meerderheid beslist de raad dan of de 
motie is afgedaan of niet. 
 
Ten aanzien van de overgebleven “openstaande moties” is het aan het college om de raad aan te 
geven of de moties zijn afgedaan. 
 
De griffier, 
 
 
 
 
J.G. van Straalen 
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