
M O T I E
22-34

Pagina 1 van 2

Deze motie hoort bij: Vreemd aan de orde

Onderwerp: afkeuring uitspraken Van Meijeren

Deze motie wordt besproken in de vergadering van 29 november 2022

We stellen de raad voor om het volgende besluit te nemen:

We stellen vast dat:
• Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie in een interview, 

na o.a. de coronamaatregelen in Nederland,  op de website ‘Compleetdenkers’ hoopt 
op een revolutionaire beweging; 

➢ “waarbij het zo urgent wordt voor mensen die niks meer te verliezen hebben, dat ze bij 
wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen; wij gaan hier gewoon niet 
meer weg totdat de regering weg is”.

➢ “Het is in het verleden in de geschiedenis vaker gebeurd natuurlijk dat regimes die zich 
echt tiranniek gingen gedragen op enig moment toch ten val werden gebracht door de 
bevolking”. 

• Hij speculeert op het ten val brengen van de regering en daar ook naar eigen zeggen 
op hoopt, ook als daar slachtoffers bij vallen.

• Hij het als Kamerlid “zinvolle tijdbesteding vindt” deze groepen met elkaar te verbinden 
en groter te maken.

We hebben nagedacht over en houden rekening met:
• Dat Nederland een democratische rechtsstaat is en dat Kamerlid Van Meijeren oproept 

dit democratische proces te verstoren.
• Dat dit verwerpelijk en onverantwoord is en de uitspraken van Kamerlid Van Meijeren 

een ondermijning zijn van onze rechtsstaat
• Wij het met de Minister van Justitie en Veiligheid mw. Yesilgöz- Zegerius eens zijn dat 

het “aan ons allen is om onze stem te laten horen en zo onze democratie te 
beschermen”. 

• En het daarmee ook een oproep is aan de Gemeenteraad zich daarover uit te spreken.

De Gemeenteraad van Coevorden:
• Spreekt zijn afkeuring uit over de inhoud van de uitspraken van Tweede Kamerlid Van 

Meijeren.
• Spreekt zijn zorgen uit voor de gevolgen van ondermijning op onze Democratische 

Rechtsstaat. 
• Draagt de Griffier op deze motie ter kennis te brengen aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer, alle Fracties in de Tweede Kamer en de Minister van Justitie en 
Veiligheid.
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• Draagt de Griffier op deze motie aan alle Gemeenteraden in Nederland te verzenden 
met de oproep een vergelijkbaar signaal af te geven om “onze stem te laten horen en 
zo onze democratie te beschermen”. 

Ondertekening:
Jerry Stoker (PAC)

Resultaat stemming: 

Aangenomen / verworpen met  …  stemmen voor en  …  stemmen tegen

voorzitter, griffier,


