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Meer zeggenschap over eigen buurt

Amersfoort, 11 november 2014
Raadsvoorstel: Vaststelling Begroting 2015-2018 (nr.
4791735)

De raad van de gemeente Amersfoort;
Overwegende dat:
1. Veel mensen het belangrijk vinden om zich voor de buurt in te zetten.
2. Goede buurtinitiatieven en actieve buurtbewoners kunnen vastlopen in bureaucratie en onnodige
regels.
3. Door te experimenteren met 'buurtrechten' duidelijker wordt hoe bewoners meer grip op hun eigen
buurt kunnen krijgen.
4. Met buurtrechten bewoners het recht krijgen om voorzieningen in hun wijk zelf te organiseren,
zoals bijvoorbeeld het exploiteren van een buurthuis, initiatieven rond groenvoorziening of
afvalscheiding of (een deel van) de zorg die via de WMO wordt geleverd. Ook kunnen zij het
recht krijgen om met eigen middelen als eerste te bieden op vrijgekomen land of vastgoed, voordat
het in de vrije verkoop en verhuur terecht komt. Verder kunnen bewoners het recht krijgen om
een buurtplan te maken met hun ideeën over de inrichting en vormgeving van hun wijk, welk plan
vervolgens deel uit maakt van de gemeentelijke plannen voor de ontwikkeling van het gebied.
5. Op landelijk niveau wetgeving wordt voorbereid die buurtrechten mogelijk maken (amendement
Voortman/Van Dijk over het 'right to challenge', WMO2015, 33841 nr 158; amendement Keijzer
c.s. waardoor buurtbewoners zelf initiatieven kunnen ontwikkelen om de buurtbibliotheek te
behouden bij dreigende sluiting; Initiatiefnota Tanamal ‘Buurtrechten voor iedereen’, oktober
2014).
6. Diverse gemeenten (Utrecht, Zeist, Amsterdam, Zutphen etc) al actief de mogelijkheden en
beperkingen van buurtrechten verkennen.
7. In het Amersfoortse Coalitieakkoord 2014 – 2018 'Samen maken we de stad' en de door de raad
vastgestelde Kaderbrief € 100.000 per jaar is vrijgemaakt om initiatieven en experimenten in de
stad te faciliteren en te evalueren.
8. In de conceptbegroting (paragraaf 'Bestuurlijke ontwikkeling en deregulering') wordt onderstreept
dat het college goede initiatieven in de stad wil stimuleren (koplopersaanpak) en '..wil leren van
de manier waarop we participeren met anderen.'
verzoekt het college:
1. Z.s.m. in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van
BZK teneinde in aanmerking te komen voor een buurtrecht-experiment in de domeinen zorg,
wonen, welzijn, sociaal ondernemen en leefbaarheid;
2. Vooruitlopend op de uitkomsten van voornoemd overleg binnen de gemeente actief te verkennen
welke buurtinitiatieven in aanmerking komen voor een buurtrecht-experiment;
3. De raad bij de Kadernota 2016 over de voortgang te informeren.
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