MOTIE (artikel 33 RvO)
(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen)
M2

Va n (n aam r aadslid of fr actie )

Bert van Leeuwen (CDA), D66, Trilokaal

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

Teylingen Beschiphold?

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

2 november 2017

De fracties van CDA en D66
stellen de raad voor de volgende motie aan te nemen:

Overwegende dat:
 geluidsoverlast en fijnstof veroorzaakt door vliegverkeer het woonklimaat in Teylingen
negatief beïnvloeden;
 De Motie “Overlast Vliegverkeer Schiphol” aangenomen in de vergadering van 3 november
2016 slechts gedeeltelijk is uitgevoerd;
 er veel aandacht is in de media rond de uitbreiding van het aantal vluchten;
 de uitbreiding van vliegverkeer op basis van uitkomsten van de nieuwe MER procedure te
verwachten is;
 het belang en de stem van omwonende via de ORS onvoldoende wordt gehoord;
 ook andere gemeenten (Collectief) hun zorgen kenbaar maken m.b.t. overlast van
Schiphol;
roept het college op:






namens de raad adhesie te betuigen aan het initiatief “ Geef Stilte een Stem” van de
Groene hart gemeenten;
de zorgen omtrent Schiphol overlast te agenderen voor de Algemene Vergadering van onze
bestuursregio “Holland Rijnland” om zo een gezamenlijke strategie te bepalen richting
Schiphol en de regering;
de Staatssecretaris en de Omgevingsraad Schiphol te informeren over deze motie
Schiphol overlast te agenderen voor de eerste raadsvergadering na de vergadering van
Holland Rijnland.

en gaat over tot de orde van de dag.”
Besluit raad:

17 stemmen voor (CDA, D66, Trilokaal, PvdA en CU)
6 stemmen tegen (VVD)
Raadslid Van Doesburg was tijdens de behandeling/stemming van deze motie afwezig.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 2 november 2017
de griffier,
de burgemeester,

Robert van Dijk

Carla G.J. Breuer

MOTIE
Inleiding
Het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
van de gemeente Teylingen” (hierna: RvO) bevat in artikel 1 de volgende definitie:
“een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een
oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken”
Een motie is dus gericht op het doen van een uitspraak. Het kan o.a. gaan om het
uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke of procedurele aard), of het
uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen.
Een motie betreft dus niet een concreet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; zij heeft
geen juridische, maar politieke betekenis. Burgemeester en wethouders zijn formeel niet
gebonden aan een motie of tot uitvoering ervan verplicht. Wel kan het naast zich
neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad
en college, waaruit het college en/of de raad consequenties kunnen trekken. De raad kan
bijvoorbeeld het college verzoeken een uitspraak te doen omtrent het al dan niet
uitvoeren van de motie.
Vereisten voor de indiening en behandeling; besluitvormingsprocedure (ontleend aan art.
34 RvO)
- een motie kan ter vergadering door ieder raadslid worden ingediend;
- de indiening geschiedt schriftelijk bij de voorzitter;
- over een motie wordt een apart besluit genomen;
- de behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt niet plaats in
afzonderlijke termijnen, maar tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp;
- de behandeling van een motie over een niet geagendeerd onderwerp vindt aan het
einde van de vergadering plaats (dergelijke moties benaderen de in artikel 36 geregelde
initiatiefvoorstellen).
Afhandeling moties:
Ingediende moties die een raadsmeerderheid hebben worden op de actielijst van de raad
geplaatst. Deze moties blijven op de actielijst staan totdat de raad besluit dat deze
kunnen worden afgevoerd. Het instemmen van de raad met een motie is ook een
raadsbesluit zodat naderhand ondertekening van de motie door de griffier en de
voorzitter zal plaatsvinden.

