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Motie PvdA, Maarssen 2000 en CDA – snelheid en transparantie afhandeling moties 
Tijdens de gemeenteraad van 7 mei 2019 is de motie “snelheid en transparantie afhandeling moties” ingediend. 
Daarin wordt het volgende gevraagd: 

1. De toezeggingenlijst vanaf heden te verbreden tot een lijst van toezeggingen én moties. 
2. Daarmee ook structureel een terugkoppeling aan de raad te geven over de afwerking van aan- en 

overgenomen moties. 
3. In die toezeggingenlijst ook alle nog openstaande moties vanuit het verleden op te nemen. 

 
Advies van driehoek en presidium 
Tijdens de raadsvergadering is besloten om de griffie en het presidium te vragen om advies uit te brengen, 
vóórdat bespreking in de commissie bestuur en financiën plaatsvindt. 
 
In de driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier is de volgende werkwijze besproken: 

1. De griffie houdt de voortgang van de uitvoering bij in het Bestuursinformatiesysteem (BIS) onder het 
kopje “acties” (zie in de menubalk rechtsboven). LINK 
In het systeem van GemeenteOplossingen worden alle toezeggingen, amendementen en moties 
geregistreerd in de Lange Termijn Agenda.  U kunt sorteren door onder Overzicht het vakje Aanleiding 
aan te klikken en moties te kiezen. 
Per motie ziet u door het aanklikken van i de stand van zaken. 

2. Het college is verantwoordelijk voor het afhandelen van de moties, c.q. het vermelden van de stand 
van zaken bij openstaande moties.  

3. De griffie informeert de raad in de Weekbrief over de afhandeling van de moties. Dit wordt in het BIS 
verwerkt.  

4. Naast de overzichten van Toezeggingen worden ook de overzicht van Openstaande moties drie keer 
per jaar op de agenda van de commissies geplaatst. 

 
Het presidium heeft kennis genomen van deze voorgestelde werkwijze en kan er mee instemmen. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Jelle Hekman 
Griffier 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Langetermijnagenda

