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Motie 'Heemstede introduceert buurtrechten' 

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 5 november 2015, 

Constaterende dat: 

• de gemeente Heemstede met haar invulling van overheidsparticipatie op de goede weg is, zie de 

voorbeelden van de Glip, de Geleerdenwijk en het Havenlab. 

• bewoners mondiger, zelfstandiger, en onafhankelijker geworden zijn, en zij meer dan voorheen 

verantwoordelijkheid willen dragen voor hun ontwikkeling en beheer van hun buurt; 

• met het nemen van deze verantwoordelijkheid bewoners tegen belemmeringen kunnen aanlopen 

van procedures, trage besluitvorming, onwelwillendheid bij de politiek en onvoldoende 

mogelijkheden om als buurtcollectief te opereren; 

Overwegende dat: 

• in het sociaal domein al verschillende initiatieven zijn genomen, zoals het amendement 

Voortman/van Dijk in de WM02015 over het recht gemeenten uit te dagen, en het 

amendement Keijzer om in de nieuwe bibliotheekwet de burger het initiatief te geven een 

buurtbibliotheek te behouden; 

• buurtrechten zich uitstrekken van het recht de gemeente uit te dagen om openbare diensten 

zelf beter of goedkoper uit te voeren, het recht op (mede) gebruik van nnaatschappelijk 

vastgoed tot het recht om een buurt-ontwikkelingsplan te maken en uit te voeren; 

• het buurtrecht een mooi vervolg is op de door het college gehouden wijkschouwen 

• het buurtrecht niet mag leiden tot verdere bureaucratisering 

• de minister van BZK, met een meerderheid in de TK, de introductie van buurtrechten 

ondersteunt, en conform de Agenda Lok,ale Democratie, buurtrechten in de praktijk zou willen 

onderzoeken en beproeven; 

• de introductie van buurtrechten nadere afstemming verdient met omliggende gemeenten, de 

VNG en het ministerie van BZK. 



Verzoekt het college 

in het kader van overheidsparticipatie en in overleg met de VNG, omliggende gemeenten en het ministerie 

van BZK actief te onderzoeken of, en zo ja de introductie van buurtrecht een verrijking kan betekenen voor 

de overheidsparticipatie op de domeinen zorg, welzijn en leefbaarheid, en de Raad daarover te 

informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

	
PvdA GroenLin 	 D66 

J. Maas

T. van der Heijden

S. Nieuwland


	Page 1
	Page 2



