
Toelichting Motiemarkt. Hoe werkt het, wat is er nodig en mogelijk, wat kun je ermee?

Waar het om draait
Een markt waar raadsleden ideeën kunnen overnemen van 
inwoners die hun ideeën presenteren op de deze markt. 
Raadsleden vertalen overgenomen ideeën in een motie of 
amendement op de kadernota.  
Hiermee worden inwoners op een creatieve en constructieve 
manier betrokken bij de besluitvorming van de gemeenteraad 
en worden burgerinitiatieven gestimuleerd.

Motiemarkt in de praktijk
Welke ideeën kunnen de markt op?
Een idee voor Waalre kan overal over gaan zolang het direct 
ten goede komt aan de gemeente Waalre. Het onderwerp moet 
daarbij vanzelfsprekend vallen onder de gemeentelijke taken. 
Organisaties met een winstoogmerk niet deelnemen,  
maar non-profit organisaties kunnen wel ideeën inbrengen.

Er kan aan de inwoners meegegeven worden waar Waalre 
momenteel specifiek behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld ideeën 
de gemeente duurzamer te maken of die kostenbesparend zijn.  

De markt zelf
Op de motiemarkt staan kramen met inwoners die hun 
ideeën aan de gemeente ‘verkopen’. Raadsleden en fractie-
vertegenwoordigers lopen over de markt en overwegen welke 
ideeën het waard zijn om in de gemeenteraad ingebracht te 
worden.De markt is ook open voor andere geïnteresseerden.

De motiemarkt kan op wisselende locaties gehouden worden. 
Bijvoorbeeld in of rond het Huis van Waalre, op de markt 
van Waalre of op een plek die op dat moment wegens 
omstandigheden het meest geschikt lijkt. 

De motiemarkt zou ook door gemeente gebruikt worden om 
ook iets te brengen naar de inwoners, zoals voorlichting 
over bepaalde onderwerpen of om iets extra’s op te halen, 
bijvoorbeeld met een persoonlijke enquete.

Samenwerking raad met inwoners
Een of meerdere raadsleden kunnen een idee ‘adopteren’. 
Samen met de initiatiefnemer wordt er dan een overeenkomst 
gesloten. De initiatiefnemer en raadslid/raadsleden gaan 
hiermee samenwerken aan een motie of amendement om in 
te dienen bij de kadernota. Als meerdere fracties/raadsleden 
het idee willen adopteren beslist de initiatiefnemer met welk 
raadslid/raadsleden hij of zij in zee gaat.  

Indienen motie/amendement kadernota
Bij de begrotingsbehandeling wordt door een of meerdere 
raadsleden die samenwerkten met de initiatiefnemer van een 
geadopteerd idee, de motie of het amendement ingediend. 
In overleg met de initiatiefnemers is door de indiener(s) dan 
al een weg gezocht voor eventuele extra kosten die het idee 
meebrengt.

Communicatie
Inwoners uitnodigen
Bij een motiemarkt draait het vooral om communicatie.
Naast het bereiken van inwoners in het algemeen, kun je 
specifieke doelgroepen triggeren of bewust binnenhalen. 
Het is van belang verschillende groepen te bereiken, zoals 
jeugd, ouderen en mensen met verschillende achtergrond.
Basisscholen kunnen bijvoorbeeld komen met het beste idee 
van de school. 
Verder kunnen inwoners die niet deelnemen uitgenodigd 
worden om de markt te bezoeken.

Informeren inwoners die willen deelnemen
Voorafgaande aan de markt, zullen inwoners bij de gemeente 
terecht moeten kunnen met vragen die ze hebben aangaande 
hun idee zoals over de eventuele uitvoerbaarheid.

Terugkoppeling
Ook terugkoppeling is van groot belang.
• Alle ideeën, geadopteerd of niet, zouden een korte schriftelijke 

feedback van elke fractie of van de raad kunnen krijgen. 
• Indien een idee als motie/amendement is aangenomen blijft 

de initiatiefnemer bij het uitvoeringsproces betrokken.
• Terugkoppelen naar alle inwoners is nodig om ze betrokken te 

houden en om een volgende motiemarkt succesvol te maken.
• Sommige gemeenten geven inwoners die deelnamen aan een 

markt een plek in hun jaarverslag met hun ingebrachte idee.

Kosten motiemarkt
Het budget om de markt te ontwikkelen en te realiseren, samen 
met de communicatiekosten zal zo’n 8.000 euro zijn – gezien wat 
andere gemeenten uitgeven en gezien de omvang van Waalre.
Voor de ideeën zelf die ingediend worden als motie of 
amendement hoeven geen middelen gereserveerd te worden.
Enkele gemeenten doen dit wel. Het zou een extra stimulans 
zijn, maar anderzijds kan het beter zijn, voor begrip van de 
realiteit, ze te behandelen als elke andere motie/amendement. 
Bovendien hoeft niet elk idee extra geld te kosten.


