
 

MOTIE 11 ‘Buurtrechten’ 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 13 juli 2017, gehoord hebbende de 

beraadslagingen over het Raadsvoorstel - Jaarstukken 2016 en Kadernota 2018; 

 

Constaterende dat: 

 Onze democratie geen rustig bezit is, maar zich aanpast aan de behoeften van de samenleving; 

 Er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de kracht van actief burgerschap; 

 De gemeenteraad zich meerdere malen expliciet heeft uitgesproken voor meer actief 

burgerschap, met het Burgerakkoord nog als recent voorbeeld; 

 

Overwegende dat:  

 De ontwikkeling van burgerparticipatie net zo goed vraagt om de formele positie 

(handelingsruimte) van burgers te borgen; 

 De formele positie van burgers vaak wel is vastgelegd als het gaat om de opvattingen die zij 

met het bestuur willen delen in het kader van inspraak of andere vormen van communicatie;  

 Echter hun formele positie als het gaat om initiatieven die zij in hun wijk of buurt willen 

ontplooien op (vrijwel) geen enkele wijze is vastgelegd; 

 het vastleggen van de formele positie van burgers in relatie tot de initiatieven die zij willen 

ontplooien er toe leidt dat zij weten waar ze het voor doen en bestuurders en ambtenaren weten 

wanneer ze initiatieven daadwerkelijk dienen te honoreren in plaats van in beraad te houden, te 

onderzoeken, tegen het licht te houden of anderszins te temporiseren;  

 In Engeland sinds 2 april 2012 de Localism Act van kracht is, waarin is vastgelegd dat groepen 

van burgers (communities) beschikken over het uitdagingsrecht, biedingsrecht en probeerrecht; 

 Gemeenten in Nederland dit voorbeeld inmiddels volgen; 

 

Besluit: 

1. De buurtrechten Uitdagingsrecht, Biedingsrecht en Probeerrecht in te voeren; 

2. Daarvoor de werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing in te schakelen die de verordening 

‘buurtrechten’ vorm zal geven en in samenspraak met het college van B&W daarbij zal bepalen 

in welke domeinen, taken en onder welke voorwaarden buurtrechten mogelijk zijn; 

3. De implementatie van de buurtrechten uiterlijk op 1 januari 2018 plaats zal vinden, waarbij de 

werkgroep aangevuld met een delegatie van het college van B&W de begeleiding en monitoring 

van initiatieven die gebruik maken van de buurtrechten zal laten verzorgen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

Michael Yap, PvdA 

Klaar Koenraad, GroenLinks 

Pieter Beesems, Nieuwe Democraten 

Alex Raggers, D66 
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Buurtrechten 

 

- Right to bid (het recht om te bieden): als er publiek onroerend goed (gebouwen of landgoed 

dat eigendom is van de overheid) ongebruikt blijft of vrij komt, dan heeft het collectief van 

buurtbewoners als eerste het recht om een bod uit te brengen op dit onroerend goed. Soms 

kunnen voorzieningen ook tijdelijk ter beschikking worden gesteld aan bewonersgroepen. 

- Right to challenge: als bewonersgroepen denken dat ze een publieke taak beter of goedkoper 

kunnen uitvoeren dan het gemeentebestuur of de instelling die dat nu doet, dan hebben ze het 

recht de opdrachtgever ‘uit te dagen’ om het beter te doen. Eventueel moet het 

gemeentebestuur de openbare aanbesteding opnieuw doen, zodat de bewonersgroep de kans 

krijgt om mee te dingen. Hierbij hoort dat gemeenten inzichtelijker maken hoeveel geld zij 

besteden aan welke publieke taken. Het right to challenge is inmiddels opgenomen in de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, maar heeft nog veel te weinig handen en voeten gekregen. 

- Right to plan: als bewonersgroepen dit willen, kunnen zij het initiatiefnemen om 

buurtontwikkelingsplannen op te stellen die vervolgens onderdeel kunnen worden van 

gemeentelijke plannen voor gebiedsontwikkeling. 

 


