
Montferland

Motie  van Treurnis voorzitter van de raad van Gemeente Montferland

Agendapunt 4: Gedachtenwisseling bevindingen door raadsleden inzake dossier Hulp bij 
Huishouden (HbH) 

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 6 mei 2021;

Constaterende dat:
 Er zorgen zijn over het bestuursklimaat binnen de gemeente Montferland;
 Er geen sprake meer is van verbinding in de raad, maar juist van verdere verwijdering 

tussen de verschillende partijen en raadsleden;
 Er grote twijfels zijn over de wijze waarop de voorzitter van de raad het proces in de 

aanloop naar de extra raadsvergadering van 6 mei 2021 heeft aangepakt;
 De agendacommissie niet geconsulteerd is door de voorzitter van de raad om de extra 

raadsvergadering van 6 mei voor te bereiden en daarmee artikel 11 van het RvO is  
genegeerd;

 De voorzitter geen inzicht heeft gegeven in de argumentatie op basis waarvan hij 
geheimhouding voorstelt (zoals artikel 10 van de WOB voorschrijft), ondanks vragen 
die daarover zijn ingediend;

 In interne raadsoverleggen, zoals de agendacommissie en het presidium, maar ook in 
de raadsvergadering de voorzitter niet in staat is de verbinding tot stand te brengen, 
waardoor verschillen uitvergroot worden en er ook geen consensus bereikt wordt;

 Betrokken inwoners, die met enige regelmaat de raadsvergaderingen volgen, zich 
steeds meer afkeren van de lokale politiek, waarbij de omgangsvormen tussen 
raadsleden onderling en richting het college en het anticiperen daarom door de 
voorzitter als belangrijkste reden wordt genoemd;

 Actieve fractievolgers en raadsleden zich beraden over een volgende raadstermijn of 
afzien van kandidaatstelling, gezien de ontstane bestuursklimaat.

Overwegende dat:
 De voorzitter bij herhaling niet laat zien dat hij het debat “aanvoelt”, maar ook niet in 

staat is om op informele wijze conflicterende partijen of belangen bij elkaar te 
brengen;

 Er na afloop van elke raadsvergadering een evaluatie is met de raad (in de 
agendacommissie en het presidium) en het handelen van de voorzitter een 
terugkerend thema is;

 De verhoudingen in de raad ondermijnd worden indien er niet consequent wordt 
opgetreden en het vertrouwen onderling ernstig kunnen schaden;

 De acties van de voorzitter geen bijdrage levert aan de verbetering van de onderlinge 
verstandhouding, eerder het tegendeel tot gevolg zal hebben;

 het houden van een extra raadsvergadering voorkomen had kunnen worden als al in 
een vroeg stadium geanticipeerd werd door de voorzitter van de raad op de informatie 
die is aangedragen en dat ook in een informele overleg opgehelderd zou kunnen 
worden met alle betrokken partijen.



Spreekt uit dat:
 zij het handelen van de voorzitter van de raad gedurende de afgelopen maanden en 

specifiek het handelen in de aanloop naar de extra raadsvergadering van 6 mei 2021 
betreurt. 

 deze motie van treurnis derhalve gezien moet worden als een getrokken gele kaart 
voor het handelen van de voorzitter van de raad.

Namens,
D66

Freddy van Dijken


