Zo makkelijk
is het indienen

van een motie.
Het is voor alle leden van D66 mogelijk om een motie in te dienen. Als je dat
nog nooit hebt gedaan, lijkt dat misschien lastig. Gelukkig valt dat allemaal
best mee. Met deze informatie helpen we je graag een eindje op weg.

1.

Inspiratie - Denk aan het schrijven van een motie als je iets wilt
veranderen of op wil zetten in de partij. Dit kan zowel op lokaal,
regionaal of landelijk niveau zijn.

1.

Testen - Test je idee bij mede-D66’ers op een van de vele activiteiten, of
online. Zo leer je hoe je je idee zo duidelijk mogelijk
kunt omschrijven (en kun je al wat steun winnen).

1.

Schrijven - Schrijf de motie en dien hem op tijd in. De motie moet een
aantal standaardelementen bevatten. De deadline voor het indienen
van een motie verschilt per keer en kun je vinden in de uitnodiging van
de vergadering.
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In het kort
Voor het indienen van een motie zijn er verschillende stappen die (meestal) in
onderstaande volgorde doorlopen worden.

De opbouw van een motie
Een motie is altijd op eenzelfde manier opgebouwd. Er zijn vijf elementen: de
opening, de constateringen, de overwegingen, het dictum en de afsluiting. Wat die
elementen zijn staat hieronder, met tussen haken de toelichting.
________
De algemene afdelingsvergadering van D66 Utrecht, bijeen te …... op …...,
[Dit is de standaard opening, afhankelijk van de bijeenkomst waar de motie wordt
ingediend.]

Constaterende dat…
[In de constateringen wordt de aanleiding voor de motie benoemd. Na de aanhef
volgen meestal puntsgewijs de constateringen. Deze kunnen bijvoorbeeld een
nieuwsfeit, een standpunt van de raad, een evenement dat door het bestuur is
georganiseerd of een in de vergadering voorliggend voorstel zijn.]
Overwegende dat…
[In de overwegingen worden de argumenten uiteengezet ter onderbouwing van de
motie. Door helder geformuleerde argumenten onderbouwt de indiener zijn
standpunt en de noodzaak van zijn motie. Hierin staan vaak partijpolitieke of
ideologische argumenten, of wensen voor een bepaalde situatie.]
Verzoekt [het desbetreffende partijorgaan]...
[In het dictum volgt het standpunt. Het dictum is het belangrijkste onderdeel van
de motie. Vaak bevat het dictum een oproep aan de Tweede Kamerfractie, de
gemeenteraadsfractie of het bestuur. Dit hoeft echter niet, want een motie kan ook
het congres zelf verzoeken om een standpunt in te nemen. Maak in elk geval
duidelijk aan welk partijorgaan je een verzoek doet. Het dictum moet zelfstandig
leesbaar zijn als tekstblok. Een zin als “Verzoekt de Tweede Kamerfractie
bovenstaande uit te voeren” voldoet niet aan die eis. Als een motie met betrekking
op landelijke of Europese organen na stemming aangenomen wordt, zal deze
namens de afdeling Utrecht ingediend worden op een landelijk congres.]
en gaat over tot de orde van de dag.
[Dit is de standaard afsluiting]
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