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Onderwerp 

Afdoening motie ‘Informeer de raad, ook na de verkiezingen’ 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van de Halfjaarrapportage nieuwbouw Amare Q2 en Q3 2021 

(RIS311167) op 9 en 10 februari 2022 de door het raadslid mevrouw Klokkenburg-Reedeker 

ingediende motie ‘Informeer de raad, ook na de verkiezingen’ (RIS311620) aangenomen.  

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• tijdens de coalitievorming in 2018 het besluit over de beweegbare vloer in Amare niet genomen 

werd door het zittende college noch door de partijen aan de onderhandelingstafel; 

• de raad destijds niet geïnformeerd werd over de deadline van dat besluit.  

 

Overwegende, dat:  

• de mogelijkheid tot een beweegbare vloer verdween, doordat er geen besluit werd genomen; 

• dit gevolgen heeft voor de exploitatie van het gebouw. 

 

Van mening dat: 

• de raad te allen tijde geïnformeerd dient te worden over termijngebonden besluiten op welke 

portefeuille dan ook, ook als een college na verkiezingen vanwege onvoldoende draagvlak geen 

besluit wil nemen; 

 

Roept het college op:  

• de raad ook na de verkiezingen, tot er een nieuw college is, te blijven informeren over 

termijngebonden besluiten.  
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Hierbij informeert het college u over de afdoening van de motie.  

 

Op grond van artikel 169 Gemeentewet is het college aan de raad verantwoording schuldig over het 

door het college gevoerde bestuur. Deze verplichting houdt niet op na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Op grond van artikel 42 Gemeentewet treden de wethouders immers pas af op het moment dat de raad 

na de verkiezing van de leden van de raad ten minste de helft van het aantal wethouders heeft 

benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. Samen met de burgemeester vormen deze 

wethouders het nieuwe college.  

 

Gelet op het vorenstaande blijft het college de raad informeren conform het bepaalde in artikel 169 

Gemeentewet, ook na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geldt uiteraard ook voor termijngebonden 

besluiten. Na het aftreden van de wethouders van het huidige college gaat de op het college rustende 

verplichting om de raad te informeren over op het nieuwe college. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


