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Raadsvoorstelnummer: 2018-054

Naar aanleiding van agendapunt nr. 4 - Begroting 2019

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen: d.d. 13 november 2018

Onderwerp: Initiatieven-markt

De Raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat:
- de missie van het college in het Collegeprogramma 2018-2022 o.a. is: ‘meer ruimte voor
experimenten en eigen initiatieven’,
- op vele pagina’s in het Coalitieakkoord “Duurzaam, ondernemend en dichtbij' bij allerlei
beleidsonderwerpen ‘initiatieven’ vanuit de samenleving worden aangemoedigd,
- ook in de Begroting 2019 bijna 60 maal het woord ‘initiatieven’ of 'initiatief voorkomt in allerlei
context.
Zij voorts:
- van mening is, dat het stimuleren van het indienen van initiatieven of ideeën in de mate, die
de raad voor ogen heeft, wel extra promotionele aandacht van de samenleving nodig heeft.

De Raad spreekt vervolgens uit:
- dat zij ruim voor de Perspectiefnota 2020 een Houtense Initiatieven-markt wil organiseren om
de participatie van inwoners van Houten aan de gemeentepolitiek op een uitdagende en
creatieve manier te vergroten en een podium te bieden om de kennis en invloed van inwoners
beter te benutten,
- en verzoekt het college hen daarin te willen faciliteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
Naar het succes voorbeeld van andere gemeentes ( o.a. Enschede, Almelo, Den Haag, Almere
Hilversum etc.) is een initiatievenmarkt een markt waarop raadsleden ideeën van inwoners kunnen
ontvangen en overnemen, die zij vervolgens vertalen in een motie of amendement voor de
gemeenteraad..
Hoe werkt het? Een initiatievenmarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt. Er staan kramen
met inwoners, die een idee hebben voor de gemeente. De raadsleden bezoeken de markt. Het is aan
de inwoners om de raadsleden 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 overtuigd raakt van een idee, kan hij/zij dat idee adopteren. Hij/ zij maakt afspraken,
waarbij de initiatiefnemer en raadslid samenwerken aan een motie ( of amendement). De motie of het
amendement zal later worden ingediend door dat raadslid in een vergadering over dat onderwerp.
De behandeling van de eerstvolgende begroting voor 2020 zou zo’n moment kunnen zijn.
Een publicitair goğd voorbereid evenement met een dergelijke opzet kan in promotionele zin een
belaqgrţlĒ&çfímúlanfi vormen om inwoners actiever bij de gemeentepolitiek te betrekken.
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