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Motie Inwoners Centraal op Woerdense Motiemarkt

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gelezen het raadsvoorstel 
Programmabegroting 2020-2023,

Constaterende dat:

1. De raad en het college burgerparticipatie belangrijk vinden;
2. In de gemeente Woerden iedereen mee moet kunnen doen;
3. In Woerden vele inwoners en ondernemers concrete ideeën hebben over hoe het beter kan.

Overwegende dat:

1. Het goed zou zijn als inwoners vaker hun stem kunnen laten horen en hun een concrete 
mogelijkheid geboden wordt om hun ideeën te verwezenlijken;

2. Door het geven van meer ruimte aan inwoners, ondernemers en verenigingen voor ideeën de 
democratie meer gaat leven;

3. Vele gemeenten in Nederland goede ervaringen hebben met het organiseren van een motiemarkt.

Verzoekt de griffier:
Alle voorbereidingen te treffen om een dergelijke motiemarkt vanaf 2021 in te voeren als instrument 
bij aanvang van de begrotingscyclus (1ste kwartaal).

Verzoekt het college:
De raad te informeren over voortgang in de uitvoering van de ambities omtrent inwonersparticipatie 
zoals beschreven in paragraaf 5 van de programmabegroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Saskia van Altena, D66 Woerden 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 
Marieke van Noort, Progressief Woerden 
Wilma de Mooij, Socialistische Partij Woerden 
Rianne Vrolijk, STERK Woerden 
Arjen Draisma, CDA Woerden 
Lia Noorthoek, Christenünie/SGP

Toelichting
Een motiemarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt. Er staan kramen met inwoners die een 
idee hebben voor de gemeente. Raadsleden en fractieassistenten lopen over de markt. Het is aan de 
inwoners om de fracties te overtuigen van hun idee, terwijl de raadsleden in overweging nemen welke 
ideeën het waard zijn om in te brengen in de gemeenteraad.

Als een raadslid of fractieassistent overtuigd raakt van een idee, kan hij dat idee adopteren. Hij of zij sluit 
dan samen met de initiatiefnemer van het idee een overeenkomst, waarbij initiatiefnemer en raadslid (al 
dan niet met meerdere fracties) samenwerken aan een motie (of amendement). De motie of het 
amendement zal later ingediend worden door het raadslid in de vergadering over het betreffende 
onderwerp.
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