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Motie of besluit gemeenteraad 

Geachte heer Van der Kallen 

In uw brief van 24 augustus jl. heeft u gevraagd of een verordening of ander 
besluit van de gemeenteraad kan worden ingetrokken of gewijzigd door middel 
van een motie. 
Dit is niet het geval. Een motie van één of meer raadsleden omvat een verzoek 
aan het college of een uitspraak van de raad over een bepaald onderwerp. Een 
motie is geen raadsbesluit, om die reden worden verzoeken tot schorsing of 
vernietiging van raadsmoties dan ook afgewezen. Omdat de intrekking of 
wijziging van een verordening of ander raadsbesluit bij besluit dient plaats te 
vinden, is een motie daarom niet het geëigende middel om een verordening of 
ander raadsbesluit in te trekken of te wijzigen. Gelet op Aanwijzing 6.1 van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving dient de intrekking van een regeling bovendien 
in beginsel op hetzelfde niveau te worden ingetrokken als waarop deze is 
vastgesteld. Een verordening moet dus bij verordening worden ingetrokken. 
Wat wel mogelijk is per motie is het college verzoeken om bij de raad een 
voorstel in te dienen, inhoudende de wijziging of intrekking van een verordening 
of ander raadsbesluit. Ook kan de raad hiertoe een initiatiefvoorstel indienen, 
zoals in de casus die u beschrijft uiteindelijk is gedaan. Een verordening of ander 
raadsbesluit wijzigen of intrekken per motie is, concluderend, niet mogelijk omdat 
een motie geen besluit is. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze, 

E.J.A. van Doorne 
Wnd. directeur Democratie en Bestuur 
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