
MOTIE VAN HET RAADSLID A. LOS (Fractie Groep Koppes) INZAKE AANPASSEN REGLEMENT 
VAN ORDE.  
 
 
Voorgesteld: 21 februari 2013 
 
 
Nr. 2013 –  101 
 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de agenda van de openbare raadsverga-
dering van 21 februari 2013; 
 
 
overwegende dat: 

 op 1 oktober 2012 zes raadsleden van de fractie van Leefbaar Ridderkerk de samenwerking 
met vier andere raadsleden van hun fractie met onmiddellijke ingang hebben beëindigd; 

 er daarna een andere fractie ontstond van 4 raadsleden met als naam “groep Koppes”; 
 deze fractie geen aanspraak kan maken op faciliteiten die wél van toepassing zijn op de andere 

raadsfracties, zoals b.v. het kiezen van een naam en het hebben van burgerleden; 
 de Verordening op de raadsvoorbereiding 2006, voor wat betreft het burgerlidmaatschap, voor 

meerdere uitleg vatbaar is; 
 
is van mening dat: 

 onvoldoende openheid is betracht en onduidelijke argumenten zijn aangevoerd bij het tot stand 
komen van het Reglement van orde van de raad; 

 er ten onrechte sprake is of kan zijn van discriminatie c.q. achterstelling c.q. ongelijke behande-
ling tussen de gekozen raadsleden van Ridderkerk, voor wat betreft het toekennen van facilitei-
ten; 

 het Reglement van orde van de raad van Ridderkerk strijdig is met internationale verdragen zo-
als bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Grondwet, de Ge-
meentewet, de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Kieswet en derhalve het Reglement 
van orde van de gemeente Ridderkerk op dit punt contra legem is.  
 

spreekt  uit: 
 dat de gemeenteraad van Ridderkerk zich dient te houden aan de wet; 
 dat alle leden van de gemeenteraad van Ridderkerk hun werk moeten kunnen doen en allemaal 

gebruik moeten kunnen maken van faciliteiten op basis van het gelijkheidsbeginsel;  
 dat de vier raadsleden van de fractie “groep Koppes” dit thans wordt onthouden; 
 zo spoedig mogelijk het Reglement van orde en de Verordening op de raadsvoorbereiding te 

zullen aanpassen, zodat fractie ‘groep Koppes’ aangeduid kan worden als fractie en haar eigen 
naam kan kiezen en zij in aanmerking kan komen voor burgerleden; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Het raadslid, 
 
A.Los. 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Tegen 22: LR, SGP, PvdA, VVD, D66/GL, CDA, CU 
Voor 4: gK 
  
 


