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Moties en amendementen & de Regionale Raadscommissie Noordkop 
 
De Regionale Raadscommissie Noordkop (RRN) adviseert de gemeenteraden over de (bij 
voorkeur) integrale adviezen van de vier colleges of de Gemeenschappelijke Regelingen 
waaraan de vier gemeenten deelnemen alsmede over ‘De kop werkt!’. Het streven is verder 
de individuele gemeenteraden een eensluidend raadsvoorstel voor te leggen, na behandeling 
door de RRN, voorzien van een advies van de RRN. 
 
Het is te verwachten dat soms behoefte bestaat bij een fractie (of meerdere fracties) om een 
wijzigingsvoorstel in te dienen of een oproep te doen via een motie. Het is dan nodig dat 
duidelijkheid bestaat over de procedure t.a.v. amendementen en moties. Vandaar de volgende 
procesafspraken.  
 
Het is belangrijk eventuele wijzigingsvoorstellen en moties (eerst) te bespreken in de RRN, 
omdat op dat moment alle fracties van alle gemeenten bijeen zijn. Omdat de RRN echter 
alleen aan advies geeft, kan geen sprake zijn van een conclusie dat een amendement ‘het 
heeft gehaald’; wel kan de conclusie zijn dat (de meerderheid van) de RRN geen positief 
advies geeft. 
 
De procedure ziet er als volgt uit: 
1. Indien één of meerdere leden van de RRN een amendement of motie willen 

aankondigen, dan wordt deze (via de eigen griffier) door de coördinerend griffier aan de 
vergaderstukken van de RRN toegevoegd. 

2. Het betreffende amendement of de motie wordt, net zoals ook de raadsvoorstellen die 
voor advisering op de agenda van de RRN staan, besproken tijdens de vergadering van 
de RRN. 

3. Na de beraadslaging moeten de indieners aangeven of zij hun amendement of motie 
handhaven of niet. 

4. Gehandhaafde amendementen en voorstellen krijgen een advies mee van de RRN, 
waarbij geldt dat dat advies op dezelfde wijze tot stand komt als het advies over 
voorliggende voorstellen; eventueel via het tellen van de gewogen stemmen en altijd na 
een conclusie van de voorzitter. 

5. Na de advisering door de RRN worden de raadsvoorstellen, inclusief het advies van de 
RRN, alsmede de gehandhaafde amendementen en moties, eveneens inclusief het 
advies van de RRN,  aangeleverd aan de vier gemeenteraden voor behandeling en 
besluitvorming. 

6. Hoewel het kan voorkomen dat in een bepaalde gemeenteraad geen enkele fractie 
indiener is van een bepaalde motie of amendement, is het voorstel: deze wèl te 
behandelen en mee te nemen in de besluitvorming. 

7. Besluitvorming vindt dus lokaal plaatst over het voorstel alsmede de amendementen en 
moties die gehandhaafd waren, met in achtneming van het advies van de RRN. 

 
Omdat de besluitvorming lokaal ligt, blijft het altijd mogelijk ook op een later moment (na de 
RRN) amendementen en moties in te dienen. Dat is niet wenselijk (liever: deze al kenbaar 
maken tijdens de RRN-vergadering), maar: wat als het toch gebeurt? 
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Als in één of meer raden een besluit wordt genomen dat afwijkt van het RRN-advies, dan 
moet dat z.s.m. worden gedeeld met de andere raden alsmede de Agendacommissie van de 
RRN; deze laatste zal zich dan z.s.m. laten adviseren door de colleges over de consequenties 
van het afwijkende besluit/de afwijkende besluiten en het eventuele vervolg. 
 
Het doel van de samenwerking via de RRN is en blijft: proberen een gezamenlijk standpunt te 
krijgen, zodat er meer sturingskracht ontstaat (“4 is meer dan 4 x 1”). In het mooiste geval 
nemen de vier raden de adviezen van de RRN over, zowel over de voorstellen als over de 
eventuele moties en amendementen, waardoor vier eensluidende besluiten worden 
genomen. 
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