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ONDERWERP Weglopen bij stemming in de raad  
 

   

Geachte raadsleden, 
 
Op 16 februari verliet een deel van de raad de vergadering bij aanvang van de stemming over het 
voorstel 'referendabel besluit cultuurcluster'. Er was vanuit de raad gevraagd om hoofdelijke 
stemming. Ik heb u toen aangegeven dat weglopen niet kan. In deze brief licht ik dat toe. Daarnaast 
vind ik persoonlijk dat u dat, ongeacht de juridische context, niet moet willen doen. 
 
De gemeentewet is er helemaal op ingericht dat raadsleden door stemming voor of tegen voorstellen 
kunnen zijn. Door weg te lopen verzaken die raadsleden die taak. De gemeentewet bepaalt in artikel 
32: 

- Art 32 lid 1: "De [...] stemmingen geschieden bij hoofdelijke oproeping, indien de voorzitter of 
een van de leden dat verlangt. In dat geval geschieden zij mondeling". 

- Lid 2: "Bij hoofdelijke oproeping is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van 
deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem voor of tegen uit te 
brengen." 

 
Het Zaanse reglement van orde is ook duidelijk (art 30 lid 5):  
"Bij hoofdelijke stemming is ieder, op grond van de getekende presentielijst, ter vergadering aanwezig 
lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, verplicht zijn stem uit te brengen". 
 
Conclusie: Op basis van de gemeentewet worden raadsleden geacht te stemmen. De raadsleden die 
weggelopen zijn, hebben daarnaast het reglement van orde overtreden. 
 
Los van de papieren regels, die vanzelfsprekend moeten worden nageleefd, is er ook de 
voorbeeldfunctie van de gemeenteraad. Als de leden van het hoogste orgaan van de gemeente hun 
eigen regels niet naleven, hoe kan dan van de Zaanse inwoners verwacht worden dat zij zich wel 
keurig aan de regels houden? Ik roep u daarom op in het vervolg uw oordeel te laten horen door 
middel van stemming in plaats van weglopen. Ik ben dus van mening, dat u niet alleen de regels heeft 
overtreden, maar ook het verkeerde voorbeeld heeft gegeven. 
 
Hoogachtend, 
 
Ruud Vreeman, 
Burgemeester 
 


