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MOTIE 37 van 2019 

'Motiemarkt in Velsen' 

via eriffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad 

Geachte voorzitter.

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1 Reglement van Orde een 
motie met als onderwerp "Motiemarkt in Velsen" indienen met betrekking tot het raadsvoorstel 
nummer: Rsl9.00588, behorende bij agendapunt 13 van de raadsvergadering van 7 november 2019.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

• in de begroting wordt aangegeven: "Het gemeentebestuur van Velsen heeft een open en 
positieve houding, ook ten opzichte van initiatieven van buiten. Niet nee tenzij, maar ja mits is 
het uitgangspunt. Dat vereist een open en transparante houding van het bestuur, een bestuur 
dat zich nadrukkelijk naar buiten begeeft en actief bewoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en regionale partners blijft opzoeken.

• in het Raadsakkoord Samenspel het doel van samenspel wordt beschreven als: 
"maatschappelijke opgaven samen uit te werken, gemeente én samenleving. Daarom wil de 
gemeente open staan voor meer invloed vanuit de samenleving en ondernemers. De 
gemeenteraad is er om besluiten te nemen als volksvertegenwoordigers, en wil ook zoveel 
mogelijk ruimte bieden aan eigen initiatief vanuit de samenleving."

• Er meerdere gemeenten zijn die motiemarkten organiseren om ideeën en initiatieven van 
bewoners onder de aandacht van de gemeenteraad te brengen.

• In een motiemarkt raadsleden ideeën kunnen kopen van inwoners, die zij vertalen in een motie 
of amendement.

• Daarmee een grote bijdrage wordt geleverd aan het behalen van het doel voor samenspel.

En verzoekt de gemeenteraad;

• In het voorjaar van 2020 een eerste motiemarkt te organiseren
• Bij succes van een motiemarkt deze jaarlijks te organiseren.
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Toelichting:
De motiemarkt is een methode om inwoners hun ideeën te laten presenteren aan raadsleden en te 
proberen steun te verwerven. Niemand weet zo goed wat er in de eigen wijk gebeurt dan onze 
inwoners zelf, Een motiemarkt is dus een goede methode om inwoners in staat te stellen hun goede 
ideeën over te brengen aan de gemeenteraad. Zo geeft de gemeenteraad van Velsen onze inwoners 
een mooie extra manier om zich te laten horen en geven we onszelf een mooie extra manier om de 
kennis van onze inwoners te benutten.

De motiemarkt is een initiatief van de gemeente Enschede uit 2011, die ze inmiddels al negen keer 
hebben georganiseerd. Wat informatie uit Enschede:

"In de vorige 8 edities brachten in 83 unieke deelnemers 142 ideeën in. Daarvan bleven 69 ideeën 
zonder vervolgactie. In totaal werden 42 moties en amendementen ingediend, waarvan 25 werden 
aangenomen, 8 werden ingetrokken na toezeggingen van het college en slechts 9 werden verworpen. 
De overige 31 ideeën kregen een vervolgactie door bijvoorbeeld een gesprek of een oplossing buiten 
de politiek om. Uiteindelijk gaat het op de Motiemarkt niet alleen om moties die door de 
gemeenteraad kunnen worden aangenomen, maar vooral ook om het directe contact tussen politici.

De Motiemarkt is een Enschedees initiatief uit 2011 dat met name de laatste jaren in steeds meer 
gemeenten navolging krijgt. Motiemarkten naar Enschedees voorbeeld zijn onder meer gehouden in 
Almelo, Almere, Den Haag, Deventer, Hengelo, Hilversum, Houten, Lelystad, Lichtenvoorde, Schiedam, 
Utrecht en Zaanstad."
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