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VOORBEREIDING EN ORGANISATIE
Doel motiemarkt
Als u een goed idee hebt voor Almelo of weet u hoe het anders kan in Almelo. Dan ben u op de
motiemarkt op de juiste plek. U kunt op de motiemarkt een idee presenteren aan de
gemeenteraadsleden.
Als u al een heel concreet idee hebt en het graag als een motie op papier wilt zetten dan kan dat
uiteraard. Anderen houden liever een goed verhaal en hopen dat iemand dat op papier kan vertalen.
Maar politiek is ook onderhandelen en de juiste argumenten en ideeën op tafel krijgen.
Als u afspreekt om samen een motie op te stellen, zorg er dan voor dat contactgegevens uitgewisseld
worden.
Locatie
De Motiemarkt wordt gehouden in de foyer van het stadhuis aan de Haven Zuidzijde 30.
Tijdstip
De motiemarkt begint om 19:00 uur, maar u kunt al vanaf 18:00 uur terecht in de foyer om uw statafel
in te richten. Om 18:45 uur heet de gastheer u welkom en worden de spelregels van de markt nog
even kort uitgelegd. De motiemarkt start officieel om 19:00 uur.
Statafel
Iedere aanmelder krijgt een eigen statafel toegewezen. Als er specifieke ideeën en/of wensen zijn
voor de inrichting van uw statafel dan horen we dat graag vooraf zodat we daar bij de indeling
rekening mee kunnen houden. Als u stroom nodig heeft, horen we dit graag ook vooraf bij uw
aanmelding.
U mag uw statafel aankleden zoals u wenst. Heeft u specifieke wensen of weet u niet of iets wel of
niet kan? Neemt u dan even contact op met de raadsgriffie@almelo.nl .
Aanmelding & tips
1. Geef bij uw aanmelding kort aan met welk onderwerp en waarom u naar de motiemarkt komt. De
raadsleden krijgen vooraf een overzicht gemaild met de deelnemers, de onderwerpen (korte
omschrijving).
2. Neem je contactgegevens mee om mee te geven aan raadsleden.
3. Zorg dat u zichtbaar bent en wat uw onderwerp is.

VERLOOP VAN DE MOTIEMARKT
Raadsleden
Raadsleden gaan zelf “shoppen” langs de statafels en spreken u aan als uw onderwerp hun
belangstelling heeft.
Wat kan ik verwachten
Hoe méér partijen uw idee steunen, hoe méér kans dat uw motie een meerderheid van stemmen
krijgt in de raadsvergadering. Maar succes kan ook in de vorm van een ander resultaat tot uiting
komen. Denk bijvoorbeeld aan een toezegging van een wethouder, een raadsbezoek of een
vervolgoverleg over uw idee. Het kan zijn dat u een goed idee heeft, maar het idee nog verdere
uitwerking verdient. Of dat raadsleden toch nog wat meer overleg willen. Overigens kan het ook zo
zijn dat uw idee geen aansluiting vindt bij de raadsleden.

Aanwezigheid tijdens de markt
We gaan ervan uit dat u de volledige twee uur aanwezig bent. De raadsleden lopen af en aan en
kunnen langskomen wanneer ze willen in die twee uur.
Marktbriefjes
Om overzicht te houden wie met wie heeft gesproken en wat de gemaakte afspraken zijn verzamelen
we marktbriefjes. Voor de communicatie maar ook om na de motiemarkt na te kunnen vragen hoe het
waar mee staat. Hiervoor kunt u het marktformulier dat op elke statafel ligt gebruiken en inleveren bij
de medewerkers van de griffie.
VERVOLG MOTIEMARKT
In de raadsvergadering van 1 november wordt de meerjarenprogrammabegroting besproken en
worden moties in stemming gebracht. Tussen de motiemarkt en de raadsvergadering kan de motie
gemaakt worden. Het kan zijn dat u heeft afgesproken dat samen met iemand van een politieke partij
te doen. Het is hoe dan ook goed om onderling contact te houden met de raadsleden die
geïnteresseerd zijn in uw idee.
Aanspreekpunten tijdens de dag
U kunt met al uw vragen terecht bij de gastheer of bij één van de medewerkers van de raadsgriffie.
Wilt u opmerkingen maken of heeft u nog vragen? Stuur ons dan een mailtje
(raadsgriffie@almelo.nl) of neem contact op met Hans Radstaak (0628298609) of Meriam Lutjann
(06-25707982)
Politieke partijen in Almelo
De gemeenteraad van Almelo bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over 14 fracties: CDA (6 zetels),
VVD (6 zetels), LAS (5 zetels), PVV (3 zetels), D66 (2 zetels), Christenunie (2 zetels), PvdA (2
zetels), SP (2 zetels), Groenlinks (2 zetels), Lijst Çete (1 zetel), Leefbaar Almelo (1 zetel),
Democraten.NU (1 zetel), Partij Vrij Almelo (1 zetel) en de fractie Weinreder (1 zetel).
Meer informatie over de raadsleden (en foto’s) vindt u op onze website
https://www.almelo.nl/samenstelling-gemeenteraad.

