Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
In vergadering bijeen op dinsdag 29 november 2016,

Gezien het voorstel om de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te
stellen,
Overwegende dat:
- in de nieuwe structuur van de zorg steeds meer wordt gekeken naar de directe
omgeving van diegene die zorg nodig heeft;
- we zien dat veel mantelzorgers het zwaar hebben;
- het belangrijk is dat mantelzorgers hun taak blijven uitoefenen;
- wij respijtzorg erg belangrijk vinden;
roept het college op om:
- met een pakket van maatregelen te komen voor de mantelzorgers;
- de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een logeerhuis voor mantelzorgers,
en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA

(bijlage: tekst van artikel 37 Reglement van orde en bijbehorende toelichting)
Tekst RvO
Artikel 37 Moties
1. leder lid van de raad kan in de vergadering een motie indienen.
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de
voorzitter worden ingediend.
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt tegelijk met de
beraadslaging over dat onderwerp plaats.
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp
vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.
5. Intrekking, js door de indiener(s), van de motie mogelijk, totdat de besluitvorming door
de raad heeft plaatsgevonden.

Toelichting
Een motie is een voorstel tot het doen van een uitspraak of politieke oproep. Het kan
gaan om het uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke, procedurele aard) of
het uitspreken van instemming dan wel afkeuring over bepaalde ontwikkelingen. Een
motie betreft dus niet een concreet besluit dat op rechtsgevolg is gericht; een motie heeft
geen juridische, maar een politieke betekenis. Daarom zijn burgemeester en wethouders
formeel niet aan een motie gebonden of tot uitvoering ervan verplicht, tenzij de motie (het
voorbereiden van) een raadszaak betreft. Wel kan het naast zich neerleggen van een
motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad en college en hieruit
kan het college dan zijn consequentie trekken.
Voor wat betreft de besluitvormingsprocedure omtrent een motie wordt opgemerkt, dat
over een motie een apart besluit wordt genomen. Voor de beraadslaging over een motie
over een aanhangig (d.w.z. op dat moment t.b.v. de raad geagendeerd) onderwerp geldt,
dat deze niet plaatsvindt in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging
over het onderwerp, waarop de motie betrekking heeft. Een besluit over een motie over
een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt aan het einde van de vergadering
plaats. Dergelijke moties benaderen de in artikel 39 geregelde initiatiefvoorstellen.
Voor een motie over een aanhangig onderwerp geldt, logischer wijze, dat altijd eerst
besluitvorming plaatsvindt over het aanhangig onderwerp en dán over de motie. Dit is
anders voor amendementen. Over een amendement vindt besluitvorming plaats voordat
over het aanhangig onderwerp wordt besloten. Mocht over een aanhangig onderwerp
zowel een motie als een amendement zijn ingediend, is dus de volgorde van
besluitvorming : amendement, aanhangig onderwerp, motie.

