
MOTIE (artikel 33 RvO)
(Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen)

Van D66, VVD, CDA

Aan De voorzitter van de raad van Teylingen

Onderwerp: Fietspad Boterhuispolder vrijgeven tijdens broedseizoen

Datum raad in openbare  
vergader ing bi jeen:

26 maart 2015

De raad van Teylingen, bijeen op 26 maart 2015, overwegende dat:

1. fietsrecreatie voor Teylingen van groot belang is
2. er een fantastische nieuwe doorgaande recreatieve fietsverbinding is (op 

Leiderdorps grondgebied van de Boterhuispolder) tussen onze Broek- en 
Simontjespolder (via de Zijlboot) naar het eind van de Nieuwe Weg in 
Leiderdorp,

3. dit pad vanwege spelregels van de gemeente Leiderdorp pas na het 
broedseizoen gebruikt kan worden 

4. er geen enkel ander fietspad is in het Groene Hart dat in het broedseizoen
is gesloten en er geen specifieke redenen zijn waarom dat bij dit fietspad 
wel het geval zou moeten zijn,

5. het college bij de ontwikkelingsplannen voor dit gebied in de eerste 
raadsperiode van de gemeente Teylingen heeft toegezegd dat dit 
specifieke fietspad in het broedseizoen geopend zou zijn (de wandelpaden
in het Leiderdorpse deel zouden wel dicht gaan en zijn dat ook),

6. het Leiderdorps grondgebied betreft, maar dat alle gemeenten rond 
Leiden, de provincie en Europa hebben meebetaald aan de 
ontwikkelingen in de Boterhuispolder,

roept het college op om met Leiderdorp in overleg te gaan om betreffend fietspad ook 
gedurende het broedseizoen gewoon open te stellen, net als alle andere fietspaden in het
Groene Hart. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Beslu i t  raad:
      stemmen voor
      stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van      
De griffier, De burgemeester,

R. van Dijk C. Breuer

26 maart 2015.
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MOTIE

Inleiding
Het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 
van de gemeente Teylingen” (hierna: RvO) bevat in artikel 1 de volgende definitie:
“een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een 
oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken”

Een motie is dus gericht op het doen van een uitspraak. Het kan o.a. gaan om het 
uitspreken van een wens (van inhoudelijke, politieke of 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; zij heeft 
geen juridische, maar politieke betekenis. Burgemeester en wethouders zijn formeel niet 
gebonden aan een motie of tot uitvoering ervan verplicht. Wel kan het naast zich 
neerleggen van een motie door het college leiden tot een vertrouwensbreuk tussen raad 
en college, waaruit het college en/of de raad consequenties kunnen trekken. De raad kan 
bijvoorbeeld het college verzoeken een uitspraak te doen omtrent het al dan niet 
uitvoeren van de motie. 

Vereisten voor de indiening en behandeling; besluitvormingsprocedure (ontleend aan art. 
34 RvO)
- een motie kan ter vergadering door ieder raadslid worden ingediend;  
- de indiening geschiedt schriftelijk bij de voorzitter;
- over een motie wordt een apart besluit genomen;
- de behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp vindt niet plaats in 
afzonderlijke termijnen, maar tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp; 
- de behandeling van een motie over een niet geagendeerd onderwerp vindt aan het 
einde van de vergadering plaats (dergelijke moties benaderen de in artikel 36 geregelde 
initiatiefvoorstellen).    

Afhandeling moties:
Ingediende moties die een raadsmeerderheid hebben worden op de actielijst van de raad 
geplaatst. Deze moties blijven op de actielijst staan totdat de raad besluit dat deze 
kunnen worden afgevoerd. Het instemmen van de raad met een motie is ook een 
raadsbesluit zodat naderhand ondertekening van de motie door de griffier en de 
voorzitter zal plaatsvinden.




