
MOTIE “Geef inwoners het recht de gemeente uit te 
dagen met burgerinitiatieven” 
           
De raad van de gemeente Castricum in vergadering bijeen d.d. 3 juli 2014 
Naar aanleiding van nota toegang tot ondersteuning 
 
Constaterende dat: 

 burgerparticipatie hoog op de agenda staat in de ontwikkelingen rond de decentralisaties. 

 er voor buurt/wijkbewoners vaak hoge drempels zijn om een initiatief in de eigen omgeving op 
het maatschappelijk terrein te ontplooien 

 het “right to challenge” een van de buurtrechten in Engeland en Denemarken is, die nu ook in 
Nederland wettelijk mogelijk is gemaakt  

 dit uitdagingsrecht bestaat uit het recht van buurtbewoners om de gemeente uit te dagen als ze 
denken dat ze zorg, beheer in de openbare ruimte of andere gemeentelijke taken in hun 
buurt/wijk beter kunnen verlenen dan de gemeente. 

 voor dergelijke initiatieven een budget kan worden verleend als ze aan de voorwaarden van de 
gemeente voldoen. 

 
In aanmerking nemende dat 
 inwoners vaak goed weten wat goed voor hun eigen buurt is. 
 potentiele initiatiefnemers vaak een handje moeten worden geholpen bij de opstartfase, met 

een budget en/of advies over bijvoorbeeld organisatievormen 

 dat mensen vaker ontevreden zijn over iets dat de overheid voor ze regelt dan iets wat ze zelf doen. 

 dat dit uitdagingsrecht op maat kan worden uitgevoerd voor en door onze gemeente  

 
Van oordeel dat:  

 het mogelijk maken van burgerinitiatieven een logisch onderdeel is van burgerparticipatie 

 het uitdagingsrecht voor buurt/wijkbewoners een van de middelen is om te laten zien dat de 
gemeente burgerparticipatie serieus neemt 

 er goede maar niet hoogdrempelige voorwaarden bij dit recht moeten worden geformuleerd, 
waaronder in ieder geval:  
- er wordt een plan (hoeft niet heel formeel te zijn) ingediend met doelstellingen, de weg 

ernaartoe, en een inschatting van de benodigde middelen.  
- een onderdeel van het plan is de bevordering van de onderlinge verbondenheid van 

buurt/wijkbewoners waarbij niemand wordt uitgesloten. 
- burgers in de kern van de organisatie zijn in aanvaardbare mate (ervarings)deskundig, 

waarbij het niet gaat om diploma’s maar om kennis van zaken die uit het plan en de 
gesprekken over het plan te destilleren valt. 

 de toegang tot deze regeling voor de burgers bij de sociale wijkteams zou moeten komen te 
liggen 

 
Roept het college op: 

 met inachtneming van bovenstaande het uitdagingsrecht mogelijk te maken 

  1% van het budget van het sociaal domein beschikbaar te stellen voor deze burgerinitiatieven, in 
het kader van burgerparticipatie 

 Initiatiefnemers de mogelijkheid te geven via de sociale wijkteams advies en informatie te krijgen 
over relevante zaken voor het initiatief.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Hannie Lutke Schipholt, namens de GroenLinks fractie 

 


