
 
 

Motie inzake verbeteren randvoorwaarden raadsleden 
 
 

De raad van de gemeente Duiven in vergadering bijeen op 28 oktober 2013, 

 

Overwegende dat: 

 Veel raadsleden naast hun gemeenteraadswerk ook nog een andere baan / 

werkgever hebben, met veelal een volledige werkweek; 

 Veel bijeenkomsten (mede)bedoeld voor raadsleden, overdag gepland worden 

of eind van de middag, waardoor het voor bovengenoemde catergorie raadsle-

den zeer problematisch is om deze bijeenkomsten te bezoeken; 

 Dat een van de belangrijkste stukken van het jaar, te weten de Meerjaren Be-

groting, ondanks toezeggingen, pas eind week 41 wordt aangeleverd waardoor 

de tijd beperkt is om tot een grondige bestudering te komen; 

 
Nader overwegende dat: 

 Er op dit moment en in de nabije toekomst zwaarwegende onderwerpen op de 

agenda staan zoals de decentralisaties en de Liemerse Samenwerking, het van 

groot belang is dat de gemeenteraad, als hoogste orgaan in de gemeente, vol-

doende voorbereidingstijd en overlegtijd heeft om tot zorgvuldige besluitvor-

ming te kunnen komen;  

 Het een landelijk probleem is dat het voor politieke partijen steeds moeilijker 

wordt om geschikte kandidaten te vinden voor het raadslidmaatschap en dat 

het tijdsaspect hierbij een grote rol speelt; 

 Het voor een goede samenstelling van de gemeenteraad belangrijk is dat er 

een balans bestaat tussen jonge en oudere kandidaten en dat bij het ontbre-

ken van de juiste randvoorwaarden de groep jonge kandidaten als eerst af-

haakt;  

 

BESLUIT: 

 
 Het college opdracht te geven om zich maximaal in te zetten om het werk van 

de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren, inhoudende: voldoende 

voorbereidingstijd, tijdige melding van extra ingelaste vergaderingen en zoveel 

mogelijk vergaderingen, presentaties, bijeenkomsten e.d. in de avonduren in 

te plannen.  

 Het college opdracht te geven om deze signalen ook naar buiten (provincies, 

organisaties) uit te dragen zodat men hier bij het uitnodigen van raadsleden 

voor bijeenkomsten rekening kan houden.  

 Het college opdracht te geven om per 2015 de begroting uiterlijk in week 40 

beschikbaar te stellen aan de raad.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
Lokaal Alternatief   VVD        PvdA 

 
 

 
CDA   SP             Groen Links        Pro Duiven  

 


