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Meldt u zich aan voor de eerste initiatievenmarkt i n Kaag en Braassem?  

Heeft u een idee of een plan om Kaag en Braassem mooier, groener, socialer of veiliger te 
maken? De gemeenteraad stelt binnenkort het perspectiefmemo vast. Daarin wordt het 
gemeentelijk beleid neergezet voor het jaar 2017. Dit is dus hét moment om plannen en 
ideeën onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad. Daarom nodigt de raad u van 
harte uit voor de eerste initiatievenmarkt van Kaag en Braassem op [datum, tijd, plaats].  

Op deze markt kan iedereen die in Kaag en Braassem woont, werkt of actief is, ideeën en 
plannen onder de aandacht van de raadsleden brengen. Het is aan u een of meerdere 
raadsleden te overtuigen zodat zij uw plan of idee als het ware ‘adopteren’ tijdens deze 
initiatievenmarkt.  

Zij zullen uw idee of plan - als ze het echt goed vinden dus - op de agenda laten plaatsen en 
in stemming brengen tijdens de behandeling van het perspectiefmemo. Daar hoeft u verder 
niets voor te doen.  

Een initiatief lanceren, is dat niet ingewikkeld?  Helemaal niet. U plugt een idee bij de 
gemeenteraad, adopteren zij het idee, dan kunnen ze dit vervatten in een motie bij de 
behandeling van het perspectiefmemo. In een motie roept de raad vervolgens de 
burgemeester en wethouders op om iets te doen, te laten of te veranderen.  

Of plannen en ideeën geld mogen kosten? Ja! De raad is benieuwd naar alle denkbare 
plannen en ideeën die de gemeente ten goede komen! Hou er echter wel rekening mee dat 
er weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat initiatieven die geld kosten, ten koste 
moeten gaan van iets anders. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die hier een keuze in 
maakt.  

Meldt u zich aan? Dit is dé kans om invloed uit te oefenen op het beleid van de 
gemeente en daarmee op de toekomst van onze prachti ge gemeente. U kunt zich via 
dit formulier aanmelden! Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw idee via dit 
formulier ook digitaal aanleveren. Alle digitaal aangeleverde ideeën, worden aan een 
ideeënwand gehangen. Raadsleden kunnen uw idee dan alsnog adopteren.  

Wij hopen u te mogen begroeten op [datum, tijd loca tie]. Aanmelden kan tot [datum, 
tijd].   

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie: griffie@kaagenbraassem.nl 

of [tel.nr.]. 
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Veelgestelde vragen en antwoorden 

De raad van Kaag en Braassem organiseert deze initiatievenmarkt voor het eerst, dus voor 
alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op een 
rijtje gezet:  

1. Waar wordt de initiatievenmarkt gehouden?   
De initiatievenmarkt wordt gehouden [locatie].  

2. Wanneer kan ik terecht op de initiatievenmarkt?  
De initiatievenmarkt begint om [tijd], maar u kunt al vanaf [tijd] uur terecht om uw marktkraam 
in te richten. Om [tijd] uur heet de marktmeester iedereen welkom en worden de spelregels 
van de avond nog even kort uitgelegd. De initiatievenmarkt wordt om [tijd] uur officieel 
gestart.  

Heb ik een eigen marktkraam? Ja. Althans, we proberen voor iedereen een eigen 
marktkraam of eigen markttafel te regelen. Het kan natuurlijk zijn dat er meer aanmeldingen 
zijn dan plaatsen.  Het kan dan zijn dat we twee deelnemers bij één kraam of achter één tafel 
zetten als zij beiden niet heel veel ruimte nodig hebben. Ook kan het zijn dat er voor één 
idee meerdere aanmeldingen komen, dan kijken we in hoeverre we de indieners bij elkaar 
kunnen zetten. Uiteraard nooit zonder overleg met de indieners.  

Heb ik een vooraf toegewezen plek? Ja. Op basis van de aanmeldingen maken we een 
indeling. Dit doen we naar de resultaatgebieden in de begroting (bijvoorbeeld: sport of 
veiligheid). Als er specifieke ideeën en/of wensen zijn voor de inrichting van uw kraam of 
tafel dan horen we dat graag vooraf zodat we daar bij de indeling rekening mee kunnen 
houden.  

Help! Ik heb stroom nodig! Geen probleem. Als u dat vooraf aangeeft, kunnen wij ervoor 
zorgen dat u een kraam krijgt dichtbij een stopcontact. Het is echter wel handig om zelf even 
een haspel of verlengsnoer mee te nemen in dat geval, want er is een beperkt aantal 
stopcontacten en we hebben de haspels niet bij bosjes op voorraad in het gemeentehuis.  

Hoe mag ik mijn marktkraam inrichten?  U mag uw kraam of tafel zo sober, spannend, 
creatief of wild aankleden als u wenst. Graag wel met respect voor het materiaal en het 
gebouw! Heeft u specifieke wensen of weet u niet of iets wel of niet zal mogen? Neemt u dan 
even contact op met de raadsgriffie (zie het einde van deze vragen- en antwoordenlijst).  

Hoe weten bezoekers wie waar staat? Bij de ingang en op de kramen worden 
plattegronden opgehangen met de zaalindeling. Verder krijgen bezoekers bij binnenkomst 
een plattegrond. En natuurlijk kunnen zij het altijd aan de marktmeester vragen of een 
andere collega van de raadsgriffie (herkenbaar aan de badge met een “G” er op).  

Ik kan er zelf niet zijn en weet niemand die mij ka n vertegenwoordigen!  Er blijft gelden: 
niets zo goed als een persoonlijk gesprek met raadsleden om hen van uw idee of plan te 
overtuigen! Mocht u er echt niet bij kunnen zijn, dan kunt u het plan ook digitaal indienen.   

Nog een tip?  Ja, drie zelfs: 1. Geef bij uw aanmelding in enkele zinnen aan waarom of met 
welk onderwerp u daar staat. De raadsleden krijgen vooraf een overzicht gemaild met de 
deelnemers, de onderwerpen (korte omschrijving) en de contactgegevens. 2. zorg ervoor dat 
u iemand mee neemt om u te helpen, bijvoorbeeld om een marktformulier in te vullen of 
eventjes andere mensen te woord te staan. Mocht u populair blijken bij de raadsleden, dan is 
het vervelend en wellicht in uw nadeel als u niet voor iedereen tijd heeft. 3. neem 
visitekaartjes mee!  
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VERLOOP VAN DE AVOND   

Moet ik zelf al een motie opstellen of beter nog va n niet en eerst afwachten of de raad 
mijn initiatief wil adopteren?  Dat is geheel aan u. Als u al een heel concreet idee heeft en 
het graag als een motie op papier zet, moet u dat vooral doen. Hier [link] vindt u een format 
en een voorbeeld van een motie. Anderen zijn verbaal veel sterker en houden liever een 
goed verhaal en hopen dat iemand dat op papier kan zetten. Doet u vooral waar u zich goed 
bij voelt en wat het beste past bij uw manier van overtuigen.  

Moet ik de raadsleden zelf opzoeken en hoe herken i k ze?  Nee: de raadsleden (en 
fractieassistenten) gaan zelf “shoppen” langs de kramen en zullen u aanspreken als uw 
onderwerp hun belangstelling heeft. De raadsleden zullen herkenbaar zijn aan een badge 
met de letter “R” er op (van “raadslid”).   

En wie loopt er verder nog rond?  Op de initiatievenmarkt lopen ook ambtenaren rond,  en 
wethouders. En er zijn natuurlijke andere aanwezigen met hun plannen en ideeën, en 
natuurlijk belangstellenden en mensen van de pers. Iedereen is herkenbaar door middel van 
een badge: 

• Raadsleden herkent u aan een badge met de "R" er op. 
• medewerkers van de raadsgriffie herkent u aan de badge met de "G” er op.  
• ambtenaren dragen een badge met een “A”.  
• externe gasten zoals uzelf dragen badge met een “B” van Bewoner.  
• leden van het college van burgemeester en wethouders dragen badge met een “C”. 

Wat kan ik verwachten? Van alles en niets. Het is de eerste keer dat Kaag en Braassem 
een initiatievenmarkt organiseert en het is dus afwachten hoe zo’n avond verloopt, maar dat 
is ook het mooie aan deze avond. De ene deelnemer zal veel bezoekers krijgen en de ander 
misschien wat minder. Sommige fracties (er zitten 5 fracties in de raad) bepalen vooraf heel 
duidelijk wie van hen waar naartoe gaat tijdens de motiemarkt. Dat u raadsleden uit alle 5 
fracties aan uw kraam krijgt is onwaarschijnlijk. Ook kan het zijn dat een goed gesprek en 
goed contact niet direct leidt tot de toezegging van een van de raadsleden dat ze uw idee of 
plan als een motie of amendement gaan indienen. Maar dat is ook niet nodig voor succes 
(zie hierna). Verder bepaalt u natuurlijk vooral ook zelf hoe u uw aandacht verdeelt. Soms is 
het beter of noodzakelijk om één iemand uitgebreid te spreken, soms niet. Misschien wilt u 
liever alleen maar met bepaalde fracties praten en ‘zaken doen’. Het contact dat u tijdens de 
motie legt kan ook op de iets langere termijn nog tot resultaat leiden. Er zijn meer manieren 
om invloed uit te oefenen dan via de begrotingsbehandeling.  

Als ik meerdere fracties achter mijn idee krijg, be n ik dan verzekerd van succes?  Dat 
hopen wij met u. Hoe méér fracties uw idee steunen, hoe méér kans dat de motie of het 
amendement een meerderheid van stemmen krijgt in de raadsvergadering. Maar kijk ook 
nog even naar de vraag en het antwoord hierboven: er zijn meerdere manieren om invloed 
uit te oefenen. Het succes hangt niet louter af van het feit of uw idee of plan direct wordt 
vertaald in een motie en wordt aangenomen.  

Wat bedoel je met die laatste opmerking? Welk succe s kan ik dan nog meer 
boeken? Succes heeft veel gezichten. Misschien blijkt tijdens de motiemarkt wel dat uw idee 
al in de planning staat om te worden uitgevoerd, of dat een ambtenaar met u wil meedenken 
om uw idee in een plan op te nemen dat hij/zij aan het schrijven is. Of de aandacht voor het 
onderwerp kan leiden tot een (raads)bezoek. Het kan zijn dat uw onderwerp prima is, maar 
het moment nog niet rijp is of de manier om het te bereiken nog onderwerp van discussie is. 
Of dat raadsleden toch nog wat meer overleg willen. Daarom voor u de tip: sta open voor 
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suggesties en u boekt wellicht uiteindelijk meer succes dan wanneer u direct tijdens deze 
motiemarkt garanties wilt.  

Moet ik de volle avond aanwezig zijn?  Dat is wel verstandig ja. De raadsleden lopen af en 
aan en kunnen langskomen wanneer ze willen in die [aantal] uur. Het zou jammer zijn als u 
elkaar misloopt. Tenzij u vindt dat u al genoeg “heeft gescoord” natuurlijk. Het staat u vrij om 
te gaan wanneer u wilt.    

Ehhh…welke fracties zijn er ook alweer?  Er zijn 5 politieke partijen vertegenwoordigd in 
de raad van Kaag en Braassem. In totaal zijn er 21 raadsleden. Daarnaast zijn er ook nog 
vele burgerraadsleden die niet in de gemeenteraad zitten, maar actief zijn binnen een partij 
en vaak ook van de hoed en de rand weten en aan wie u ook uw plan kunt presenteren 
tijdens deze initiatievenmarkt. Hier vindt u een overzicht van alle fracties en raadsleden.  

Hoe geef ik aan met wie ik heb gesproken en met wel k resultaat?  De marktmeester wil 
graag het overzicht houden van de resultaten. Voor de communicatie, maar ook om na de 
motiemarkt na te kunnen vragen hoe het waar mee staat. Daarom wil de marktmeester 
graag weten: met wie u heeft gesproken en met welk resultaat. Er zijn een paar manieren 
waarop u de marktmeester op de hoogte kunt houden: 

• Een eenvoudig marktformulier invullen per gesprek (liggen op uw kraam klaar) en 
inleveren bij de marktmeester (kan het raadslid ook doen).  

• Mondeling melden aan de marktmeester.  
• Een mailtje naar de marktmeester: griffie@kaagenbraassem.nl  
• U mag uw resultaat uiteraard ook twitteren met de hashtag #raadkenb. Gebruikt u 

deze hashtag niet, dan kunnen wij niet garanderen dat wij uw tweet zien.  

Ik hoorde iets over naamsvermelding op de motie. Wa t betekent dat?  U doet de moeite 
om een onderwerp op de politieke agenda te krijgen en wij vinden dat actieve inbreng van 
inwoners van onze gemeente beloond mag worden. Het lijkt ons daarom een mooi gebaar 
als de uiteindelijke motie of het amendement uw naam draagt, bijvoorbeeld ‘motie Janssen – 
50% meer gratis fietsenstallingen’. Maar als u geen naamsvermelding wilt is dat ook goed. 
Het is geen verplichting!  

En hoe ziet het leven na de initiatievenmarkt er ui t?  De motiemarkt duurt tot [tijd] uur, 
daarna gaan de fracties met elkaar afstemmen welke moties ze samen willen ondertekenen 
en welke moties eventueel samengevoegd kunnen worden. Soms is het handiger om van de 
motie een amendement te maken of andersom. Alle fracties moeten [tijd en datum] hun 
moties en amendementen voor het perspectiefmemo 2017 indienen. Vervolgens zal het 
college van Burgemeester en Wethouders een advies schrijven op deze moties en 
amendementen (dat kan zijn van "geen bezwaar" tot "afraden om aan te nemen, omdat..."). 
Op [datum] wordt er over de begroting en alle daarbij ingediende moties en amendementen 
gesproken en gestemd in de gemeenteraad. Dit is een openbare vergadering, dus u bent 
van harte welkom om te kijken of uw motie of amendement wordt aangenomen!  

INTERNET, PERS EN PUBLICITEIT   

Mag ik foto’s maken?  Ja. Foto- en video-opnamen zijn toegestaan.  

Loopt er pers rond en mag ik ze te woord staan?  Bijeenkomsten van de raad van Kaag 
en Braassem zijn in beginsel openbaar. Er kan dus pers aanwezig zijn. Sta ze gerust te 
woord als u dat wordt gevraagd, maar als u dit niet wilt, dan kunt u dat uiteraard ook 
aangeven. Medewerkers van de griffie kunnen u hierbij desgewenst ondersteunen.  
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Heb ik toegang tot internet en kan ik bijvoorbeeld twitteren?  Ja. In het gemeentehuis is 
wifi. En berichten verspreiden via uw sociale media over deze avond juichen we toe! Sterker 
nog: op een scherm in de zaal kunnen alle aanwezigen de tweets volgen 
(#raadkenb #imarkt)  

Als ik ter plekke vragen heb, wie kan ik dan benade ren? U kunt met al uw vragen terecht 
bij de marktmeester (in de buurt van de hoofdingang) of bij één van de medewerkers van de 
griffie. Of het nu gaat om vragen, klachten, opmerkingen of ideeën voor een volgende keer: 
schroom niet! Wilt u achteraf nog opmerkingen maken of heeft u nog vragen? Stuur ons dan 
een mailtje griffie@kaagenbraassem.nl of [tel.nr.]. 

 

 

 

 


