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Inleiding
De motiemarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Beuningen aan de politiek te vergroten en
om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten.
Tijdens de motiemarkt kunnen raadsleden ideeën van de inwoners die deelnemen, overnemen en
vervolgens vertalen in een motie of amendement.
Dit betekent dat de initiatiefnemer en de raadsleden/politieke partijen samen verantwoordelijk zijn voor de
totstandkoming van de motie of het amendement.
De commissie FAZ van 17 februari jl. heeft ingestemd met het voorstel om in 2016 eenmalig een
motiemarkt te organiseren en deze vervolgens te evalueren.
De moties die voortkomen uit de motiemarkt, worden ingebracht in de begrotingsraad van 8 november.
Deze begrotingsraad wordt voorbereid in de commissie FAZ van 19 oktober.
Datum en tijd motiemarkt (te kiezen)
• Op de dag van de vergadering van de commissie FAZ van 5 oktober 2016
(De begroting komt de week daarvoor beschikbaar, week 39.)
• ‘s Avonds van 19.30 tot 22.00.
Plaats
Hal van het gemeentehuis.
Opstelling
• Er worden statafels geplaatst (hoeveelheid afhankelijk van het aantal aanmeldingen).
• Op elke tafel staat een bordje met de naam van de initiatiefnemer en het onderwerp.
• Een loopmicrofoon voor de marktmeester (burgemeester).
• Een tafel met laptop en scherm.
Overige hulpmiddelen
• Match- of marktformulieren (formulieren die door de raadsleden of fracties worden ingevuld als er een
resultaat is bereikt: b.v. een gesprek, een vervolgafspraak, intentie tot het opstellen van een
motie/amendement of dat een motie wordt geadopteerd die al klaar is (zie bijlage).
• Overzicht deelnemers en onderwerpen
• Overzicht fracties en raadsleden
Stappen in voorbereiding
• Vooraankondigingen en oproepen op de raadspagina van De Koerier van 18 mei en 22 juni 2016.
• Voor de zomervakantie (laatste week augustus of eerste week september) interview met
fractievoorzitter D66 als initiatiefnemer van de motiemarkt.
• Direct na de zomervakantie (week 35, 31 augustus) eerste persbericht en informatie op de
gemeentelijke website.
• Veertien dagen voor de motiemarkt (week 38, 21 september) tweede persbericht.
• Aanmeldingen (met onderwerp, korte motivatie en benodigde hulpmiddelen) uiterlijk 3 oktober, 16.00
uur. Aanmelden via: griffie@beuningen.nl.
• Afspraken maken met organisatie over organisatie van de avond.
• Indeling ruimte, tijdsindeling, bestellen/aanvragen meubilair en digitale hulpmiddelen.
• Informatie over de Beuningse politiek en de avond sturen naar deelnemers.
• Maken naamkaartjes raads- en collegeleden, griffie, vellen met nummers tafels, onderwerpen en
spelregels.
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Overzicht maken deelnemers, onderwerpen en contactgegevens. Deze informatie mailen naar
raadsleden en collegeleden. Overzicht wordt geplaatst op raadssite.
Opstellen tafels. Zo mogelijk krijgt iedere initiatiefnemer een tafel toegewezen.
Spelregels ophangen

Uitvoering avond zelf
De burgemeester is als voorzitter van de raad de marktmeester. Hij legt het doel van de avond en
spelregels uit, stelt de fracties, collegeleden en griffie voor. (15 min.)
Griffie en marktmeester houden tijdsplanning in de gaten, verzamelen formulieren, controleren deze
en tonen de stand op het centrale scherm.
19.45 uur: start 1e ronde motiemarkt
Verkenning en match
o Raadsleden en collegeleden lopen rond, bezoeken de tafels die zij belangrijk vinden, kijken
welke onderwerpen hun aanspreken;
o spreken initiatiefnemers aan, proberen voorstel/vraag/probleem helder te krijgen.
o De initiatiefnemer overtuigt het bezoekende raadslid/fractie van zijn idee.
o Als initiatiefnemer en raadslid/fractie het eens zijn geworden over een voorstel, en bepalen
welke actie het beste bij het voorstel etc. past:
§ alleen gesprek
§ vervolgafspraak
§ intentie tot opstellen motie
§ motie overnemen
§ anders
o De initiatiefnemer en de fractie leggen de afspraak vast op het markt-/matchformulier en
ondertekenen deze. Daarmee verklaren beiden dat het idee wordt geadopteerd en wordt
omgezet in een motie, amendement of een andere actie.
o Collegeleden lopen rond ‘op de achtergrond’. Zij geven informatie over uitvoeringszaken.
21.00 uur of op ‘natuurlijk moment’: pauze, evaluatie tussenstand en voorlopige conclusie o.l.v. de
marktmeester.
21.15 uur of op ‘natuurlijk moment’: 2de ronde
Uitwerking en afspraken
o Initiatiefnemers bepalen met wie ze voor de uitwerking verdergaan.
o Fracties/raadsleden en initiatiefnemer stellen samen een conceptmotie of -amendement
(overeenkomst) op. Hiervoor zijn formulieren beschikbaar, of
o ze maken een vervolgafspraak (die op een formulier wordt vastgelegd), of
o initiatiefnemers maken een afspraak met een collegelid voor zaken waarvan duidelijk is dat die
op een snellere manier kunnen worden opgelost.
o Alle afspraken en acties worden verzameld en in een schema gezet.
21.45: Eindevaluatie en toelichting vervolg.
Vervolg na 5 oktober
De moties en amendementen worden in de fracties, die ze hebben geadopteerd, verder uitgewerkt. De
fracties voeren daarvoor overleg met de initiatiefnemer.
De fracties doen bij de amendementen een dekkingsvoorstel (als gebruikelijk).
De motie of het amendement krijgt de naam van de initiatiefnemer.
De motie of het amendement zal in de begrotingsraad op 8 november worden ingediend door het
raadslid.
Bijlagen
1. Spelregels
2. Marktformulieren
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Bijlage 1
SPELREGELS MOTIEMARKT
Recht van vrijblijvendheid
Niemand is verplicht een match aan te gaan.
Recht van het maken van meerdere matches
Bij elk initiatief zijn matches met meer fracties mogelijk.
Recht van keuze
Initiatiefnemer mag zelf kiezen met wie hij uiteindelijk in zee gaat.
Recht van anonimiteit
De initiatiefnemer mag afzien van samenwerking en/of naamsvermelding, als hij dat wenst. Daarmee geeft
hij aan de matchpartner de vrijheid om het idee naar eigen inzicht te verwoorden in een motie of
amendement en deze een naam te geven.
Plicht van verbinding
Bij een gemaakte match wordt een ondertekend marktformulier ingeleverd bij de griffie. Daarmee
verklaren de initiatiefnemer en de fractie dat het idee wordt geadopteerd en wordt omgezet in een motie
voor de behandeling van de begroting.
Plicht van samenwerking
De fractie of het raadslid dat een marktformulier ondertekent, verplicht zichzelf in overleg met de
initiatiefnemer een motie op te stellen of een andere actie in gang te zetten.
Plicht van naamsvermelding
De in te dienen motie krijgt de naam van de initiatiefnemer.
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Bijlage 2

Marktformulier
Motiemarkt Beuningen, 5 oktober 2016

Raadslid / fractie:

..…………………………………………………………………………

Was bij de volgende initiatiefnemer:

……………………………………………………………………… (tafelnummer: …)
Beiden zijn het volgende overeengekomen (één mogelijkheid aangeven):
Ο alleen gesprek
Ο vervolgafspraak
Ο intentie tot opstellen motie
Ο motie geadopteerd
Ο anders, nl. …………………………..................

Paraaf initiatiefnemer:

………………………………………………………………………

(Dit formulier inleveren bij de griffie. Meer strookjes verkrijgbaar bij een van de
griffiemedewerkers.)
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