Meepraten of inspreken
in de Politieke Markt
De gemeente wil haar werk goed doen. Vóór, dóór en mét de inwoners van
Hengelo. Dus doet de gemeente veel moeite om zoveel mogelijk mensen bij
besluiten, plannen en ontwikkelingen te betrekken. We zijn immers sámen
Hengelo. In de raadsperiode 2014 - 2018 is gekozen voor een andere vergaderstructuur dan de raadscommissies. Er wordt in deze periode, naast de reguliere
gemeenteraadsvergadering, vergaderd in de Politieke Markt.
Bij de Politieke Markt bent u welkom om mee te praten of in te spreken. Dat kan tijdens
een ‘beeldvormende’ of een ‘oordeelsvormende’ Politieke Markt (zie kadertekst.) Als u
een onderwerp met de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u dat melden bij de raadsgriffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl of telefoon (074) 245 9319. Vervolgens wordt u
uitgenodigd aan de vergadertafel om mee te praten, dan wel om in te spreken.

Politieke Markt: elke twee weken
aan tafel bij de gemeenteraad
De gemeenteraad van Hengelo vergadert anders
en u kunt erbij zijn! Voortaan zijn er in plaats van
raadscommissievergaderingen ‘Politieke Markten’
met meerdere onderwerpen tegelijkertijd. Elk
onderwerp duurt maximaal 1 uur.
Ook de gemeenteraadsvergaderingen
zijn korter. Het doel is meer interactie
met de stad en snellere besluitvorming.
De raadsvergaderingen, waarin de
raad besluiten neemt, vinden eens
per twee weken plaats, op de
woensdag. De voorbereiding van die
besluiten gebeurt voor een deel tijdens
de Politieke Markt op de dinsdag.

Twee verschillende gesprekvormen

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen zijn welkom bij deze bijeenkomsten.
Een van de raadsleden is voorzitter. Tijdens de Politieke Markt zijn er twee verschillende
soorten sessies.
1. Er zijn sessies waarbij raadsleden zich over bepaalde onderwerpen willen laten
informeren. Bijvoorbeeld over hoe de buurt tegen een onderwerp aankijkt. Dit is
beeldvorming en tijdens de beeldvorming mag u aan tafel meepraten. Dit noemen
we de ‘beeldvormende’ Politieke Markt.
2. Er zijn ook sessies waarbij raadsleden van verschillende fracties met elkaar in debat
gaan, om uiteindelijk hun standpunten te kunnen bepalen. Inwoners en betrokkenen
kunnen bij deze sessies hun visie of standpunten inbrengen. Dit is oordeelsvorming
en tijdens de oordeelsvorming mag u inspreken. Dit is een ‘oordeelsvormende’
Politieke Markt.
Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/politiekemarkt.
E-mail:
raadsgriffie@hengelo.nl
Telefoon: (074) 245 9319

Wilt u inspreken tijdens een oordeelsvormende Politieke Markt? Dan gelden
de volgende regels:

1. Meldt u zich vóór de sessie bij
de voorzitter of de griffier van
de Politieke Markt.

1. Meldt u zich vóór de sessie bij de
voorzitter of de griffier van de Politieke
Markt.

2. Geef aan dat u wilt meepraten
aan tafel.

2. Geef aan dat u wilt inspreken. Vóór het
agendapunt wordt behandeld, krijgt u de
gelegenheid om uw mening te geven.

3. De voorzitter bewaakt de tijd en
de orde van de vergadering.

3. U krijgt 5 minuten spreektijd. De voorzitter bepaalt of de spreektijd voorbij is.
Als er veel insprekers zijn, kan de voorzitter de spreektijd inkorten.

4. U kunt ook gaandeweg de
discussie nog besluiten om mee
te praten.

4. De voorzitter bepaalt ook of u in
tweede termijn nogmaals het woord
mag voeren. Dit hangt af van de
beschikbare tijd.
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Wilt u meepraten tijdens een
beeldvormende Politieke Markt?
Dan gelden de volgende regels:

