
Bijlage: beantwoording vragen Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het 

staken van stemmen, volgens artikel 32 Gemeentewet. 

 

U heeft de VNG het volgende gevraagd: 

 

1. Wat wordt verstaan onder een voltallige vergadering? En wanneer is de vergadering dus 

niet voltallig? 

2. Wat betekent  “tenzij”  in lid 4 van het artikel? 

3. Had de motie die in stemming was gebracht inderdaad verworpen moeten zijn? 

4. Als door het staken van de stemmen het voorstel eigenlijk niet was aangenomen, op 

welke wijze is dit te corrigeren en mag het voorstel dan nog wel terugkomen op de 

agenda van de raad? 

5. Zijn er juridische consequenties op het moment dat het voorstel toch terug op de agenda 

komt en dan wel aangenomen wordt? 

 

De bovenstaande vragen zijn ook gesteld aan de huisadvocaat. 

Daaraan wil ik toevoegen: 

6. Is artikel 32 Gw van toepassing bij de behandeling van moties? En is de motie verworpen 

als de stemmen hierover staken in een voltallige vergadering? 

7. Kan als een motie verworpen is dezelfde motie nogmaals worden ingediend? 

 

 

Antwoord: 

Een voltallige vergadering is een vergadering waarin alle leden van de raad een stem hebben 

uitgebracht. Dit is uitgezonderd de leden die zich van stemming moeten onthouden (artikel 

28 Gemeentewet). De formulering voltallige vergadering is ruimer dan zitting hebbende 

leden. Er is pas een voltallige vergadering indien alle vacatures bezet zijn. Dat heeft tot gevolg 

dat wanneer er vacatures bestaan er in geval van staking van de stemmen een nieuwe 

vergadering moet worden belegd (lid 4). 

 

Artikel 31 en 32 Gemeentewet zijn complementair. Dit betekent dat alle stemmingen die niet 

onder artikel 31 Gemeentewet vallen, dienen te geschieden in overeenstemming met artikel 

32 Gemeentewet. Moties vallen onder overige stemmingen als bedoeld in artikel 32 

Gemeentewet. In artikel 23 van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere 

werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2019 is de stemming over 

moties nader geregeld. Als in de door u geschetste situatie de stemmen staakten in een 

voltallige vergadering dan is de motie van rechtswege niet aangenomen. 

 

Over een motie wordt een besluit genomen, nadat de besluitvorming over het aanhangige 

voorstel in dezelfde vergadering is afgerond. In de door u geschetste situatie is het 

aanhangige voorstel afgerond en is de motie over dit voorstel van rechtswege niet 

aangenomen. Het is dan niet goed voorstelbaar dat in een andere vergadering dezelfde 

motie nogmaals wordt ingediend zonder dat in die andere vergadering het aanhangige 

voorstel opnieuw wordt behandeld.  

 

In het geval van een motie vreemd aan de agenda kan een raadslid dezelfde motie indienen. 

Het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van 

de gemeente Steenbergen 2019 bevat hierover geen beperkingen. 

 


