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Motie BURGERPARTICIPATIE: MOTIEMARKT WAALRE 2022
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 23 februari 2021, gelezen het
voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage 2021en bespreking van de
program mabegroting 202 1 ;

constaterende dat

o

diverse gemeenten motiemarkten hebben georganiseerd en diverse gemeenten deze
vandaag de dag (jaarlijks) organiseren;

overwegende dat
r Waalre burgerinitiatieven wil stimuleren en het goed is voor wederzijds begrip, als inwoners
meer betrokken zijn bij de Waalrese politiek, ook bij besluitvorming van de gemeenteraad;
o het van belang is dat inwoners breed betrokken worden en dus niet alleen degenen die
vooraan in de rijstaan bij burgerparticipatie
. samenwerking tussen inwoners, raadsleden en gemeente leidt tot onderlinge inspiratie en
ervoor kan zorgen dat college, raad en ambtenarij creatiever en flexibeler denkt en acteert;
o direct contact tussen inwoners en raadsleden de volksvertegenwoordigende rol van raad
versterkt met een instrument als een motiemarkt, ook volgens de rekenkamercommissie;
o ideeën van inwoners niet altijd geld kosten en zelfs kunnen helpen bezuinigingen te
realiseren;
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de eerste motiemarkt, fysiek of oline, in Waalre te faciliteren - zodal door raadsleden
geadopteerde ideeën van inwoners ingediend kunnen worden als motie/amendement bijde

kadernota2022;
bij de ontwikkeling van de markt en het communicatieplan samen te werken met een
vertegenwoordiging van de raad als partner aangaande inbreng, keuzes en beslissingen;
de middelen te reserveren voor ontwikkeling en realisatie van de motiemarkt en de
bijhorende communicatie, binnen het budget voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven en
- indien daar de ruimte niet toereikend is - het resterende deel uit het budget voor
onvoorziene uitgaven te halen.

Namens de fractie van D66 Waalre,
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