
 

 

  

 

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 6 Reglement van Orde  

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015 

 

 

Overwegende: 

 

dat het College met in het kielzog één of meerdere fracties van mening zijn dat 

de fractie van Westland Verstandig teveel vragen stelt over politieke 

aangelegenheden in en buiten de raadsvergadering; 

 

dat vele vragen/opmerkingen ingegeven worden doordat het College de Raad 

niet, onvoldoende, onvolledig en menigmaal onjuist informeert over concrete 

zaken die voor Westland en haar inwoners/de ondernemers van belang zijn; 

 

dat ook menigmaal geconstateerd moet worden dat raadsvoorstellen incompleet 

en onjuist geformuleerd worden, hetgeen ook wederom tot opmerkingen/vragen 

leidt; 

 

dat wil de Raad haar controlefunctie en haar rol als volksvertegenwoordiger en 

budgetrechthouder kunnen uitoefenen, deugdelijke en volledige informatie nodig 

is; 

 

dat enkel op die wijze een raadsfractie goede invulling kan geven aan haar werk; 

 

dat het voor raadsleden/raadsfracties die veel vragen stellen dat ook veel werk, 

tijd en inspanning met zich medebrengt zodat het veel gemakkelijker is om geen 

vragen te stellen en geen opmerkingen te maken; 

 

dat dan ook het College wordt opgeroepen om concreet en actieve invulling te 

geven aan haar informatieplicht zoals die in de Gemeentewet is geregeld en de 

burgemeester als voorzitter van de Raad en ook voorzitter van het College betere 

invulling geeft aan artikel 169 en artikel 180 van de Gemeentewet, die informatie 

te verstrekken en binnen de verlangde termijn, al naar gelang feiten en 

omstandigheden, inlichtingen die gevraagd worden en die informatie te 

verstrekken die hij dient te verstrekken op basis van deze artikelen; 
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Met het verzoek: 

 

Spreekt uit dat de informatievoorziening vanuit het College richting alle 

raadsfracties beter ingericht wordt, terwijl ook de burgemeester als voorzitter 

van de Raad en voorzitter van het College beter vorm en inhoud geeft aan zijn 

actieve informatieplicht waaronder het beter documenteren van voorstellen die 

vanuit het College komen aan de Raad, waardoor de behoefte aan het stellen 

van vragen kan afnemen. 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 

 


