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                                                        Motie  83-2012 
                                    

Telnr. 020-6643282 
Nummer: 
(in te vullen door griffie) 
 
Naar aanleiding van agendapunt nr. 7, Programmabegroting 2013, Programma 12, Bestuur en 
Ondersteuning 
 
 
De stadsdeelraad Zuid in vergadering bijeen op woensdag /donderdag 28 / 29 november 2012 
 
 
Onderwerp: naleven Reglement van Orde voor de Stadsdeelraad en meer democratie 
 
             
                  Ondergetekende(n) stelt/stellen de volgende motie voor: 
 
constaterende , 
dat de raad een reglement van orde voor de raad  heeft vastgesteld, wat het Presidium en het Dagelijks 
Bestuur ook moeten naleven, 
 
vernemende,  
dat de spelregels door het Presidium en DB niet altijd op correcte wijze worden gehanteerd, 
-dat het niet nakomen daarvan een politieke achtergrond heeft, hetgeen willekeur is en achterstelling 
betekent, 
-dat met grote regelmaat door het Presidium geen gevolg wordt gegeven aan de naleving van artikel 14 
lid 2-e  en lid 4, 
-dat b.v. de raadsverslagen van de afgelopen begroting van 1-12-11 nooit aan de raadsleden ter correctie 
is voorgelegd en nadien nooit op een raadsvergadering zijn vastgesteld, 
 
Alsook vernemende, 
-dat insprekers die correcties op het verslag indienen, hierover later niets terugvinden in de vast te stellen 
stukken van de eerstvolgende raadsvergadering, 
-dat partijen in de raad hiermee ook worden achtergesteld, 
-dat de tijd voor opgave van correcties en de verwerking daarvan zo wordt ingepast, dat mogelijke 
correcties niet bij de raadsstukken kunnen worden meegenomen; dit ook plaatsvindt als correcties wel 
tijdig zijn aangeleverd, 
 
van mening zijnde,  
dat raadsleden niet door het Presidium gemuilkorfd kunnen worden en indien dit wel op oneigenlijke 
gronden gebeurt, dit een illegale situatie oplevert, in strijd met de Gemeentewet,                                                                                  
-dat bij de gemeenteraad van Amsterdam brieven van burgers niet worden geanonimiseerd en voor 
raadsleden op transparante wijze, met alle gegevens, ter inzage liggen in de fractiekamer, 
-dat stadsdeel Zuid  deze illegale maatregel ruim 1 jaar geleden zonder motivering en tegen de 
openbaarheid, zoals geregeld in de gemeentewet, aan de oppositie in de raad heeft opgelegd, 
 
alsook van mening zijnde, 
-dat insprekers bij commissie- of raadsvergaderingen regelmatig niet in de verslaglegging worden 
weergegeven, maar daarvoor in de plaats wordt verwezen naar de griffie, voor het verkrijgen van de op 
schrift gestelde tekst van de inspreker, 
 



 
 
-dat op verzoeken hieromtrent niet door de griffie wordt gereageerd,                                                                                                                                 
-dat door het stadsdeel digitaal opnamen worden gemaakt van de openbare vergaderingen, die vaak met 
onderbrekingen op de website van het stadsdeel Zuid zijn te volgen, 
-dat verzoeken om een enkele DVD-kopie, al dan niet tegen betaling ,van vergaderingen aan burgers of 
belangengroepen zonder motivering wordt geweigerd, 
 
 
Besluit:  
                          
Het Presidium en DB op te dragen om het reglement van orde voor de raad op correcte wijze uit te 
voeren, 
brieven van bewoners, al dan niet aan de raad gericht, niet langer voor raadsleden te 
anonimiseren en deze volledig in de fractiekamer ter inzage te leggen, 
De griffie transparanter wordt en verzoeken van burgers of belangenorganisaties wel zal 
behandelen m.b.t. openbare vergaderingen. 
                                                  
 
 
Het raadslid van de Wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen:   Theo  Keijser    w.g. 
 
 
 

De motie is door de partijdige raadsvoorzitter ( PvdA) geweigerd in stemming te brengen en schendt 
daarmee de bepalingen uit de gemeentewet. 

 

M83-2012 PB 2013 
Pre-advies van de griffie: 
Het onderwerp heeft betrekking op de uitvoering en handhaving van huishoudelijke reglementen en/of 
werkwijzen van de (bestuurlijke) organisatie. 
De Programmabegroting voorziet niet in uitvoering en handhaving van huishoudelijke reglementen 
en/of werkwijzen. 
Advies: Dit amendement kan in dit verband niet worden ontraden noch worden ondersteund 
door het bestuur. 
 

Motie  83. Werkwijze Raad,  Pfh.  Slettenhaar, Roos-Meijer en Spier. 
Programma 12. Bestuur en Ondersteuning. Het gaat wel degelijk om reglementen die dienen om 
o.a. de rechten van de raadsminderheden te garanderen. Deze reglementen dienen niet in het 
voordeel van de machthebbers, het DB en de bestuurspartijen te worden uitgelegd.  
Deze vorm van machtsmisbruik zal elke bestuursrechter sanctioneren als het op discriminatie en 
achterstelling aankomt. 
 
Het niet ingaan op gerechtvaardige klachten en grievende achterstelling, is wat dit bestuur betreft, 
ronduit een beschamende vertoning, waarvoor de betreffende actoren het boetekleed dienen aan te 
trekken, voordat de rechterlijke macht dit hun beveelt!! 

 


