Stand van zaken Buurtrechten Breda – 1 december 2017
Opgesteld door: Daniëlle Dictus en Farid Bouchlagmi

Inleiding
Er zijn diverse overleggen geweest en eerste concept implementatieplan is besproken. Bij elk overleg
is de samenstelling anders geweest. Daarom hieronder een korte weergaven van het proces tot nu
toe en waar we staan.

Juli – september: oriënterende gesprekken ambtelijk en raadsleden.
Besproken:
 Aanleiding raadsvoorstel
 Intentie buurtrechten

9 en 16 oktober: overleg initiatiefnemers buurtrechten
Besproken:
 Doel en drie pijlers om buurtrechten succesvol te maken
 Middelen om doel te bereiken
 Werking verordening
 Resultaat: implementatieplan met verordening als achtervang

2 november: klankbordoverleg Buurtrechten
Besproken:
 Rolverdeling vastgesteld: college doet voorstel, raad is klankbord
 Doel en drie pijlers besproken
 Doelstelling: versterking positie van inwoners gericht op maatschappelijk initiatief
 Verkenning van enkele dilemma’s:
o Economische afweging versus maatschappelijk afweging: niet puur
economisch/financieel
o Schaalgrootte: hele stad (en dorpen), alle domeinen, wel groeimodel, al doende
leren.
o Scherp kader versus maatwerk: moet laagdrempelig zijn, ondersteuning op maat
 Verordening: ‘’geeft recht op een eerlijk proces en geen resultaatverplichting.’’

16 november: klankbordoverleg Buurtrechten
Besproken:
 Doel, uitgangspunten, fasering en opzet pijler 1 van Implementatie plan zijn besproken (zie
bijgevoegde sheets)
 De volgende vragen/opmerkingen zijn geplaatst.
o Hoe zorgen we ervoor dat alle inwoners hier iets aan hebben?
o Waarvoor zijn buurtrechten een oplossing?
o Iedereen heeft recht op aandacht van een regisseur.
o Het gaat om de intentie, dat los je niet op met verordening. Hoe regelen we ‘garantie
op maatwerk, zonder resultaatgarantie (wel procesverplichting)’.
o Een verordening biedt kansen, maar ook bedreigingen. Met een verordening in de
hand kan men ook beroep/bezwaar aantekenen en juridische procedures starten.
o Halfjaarlijks is wel kort voor evalueren en groeimodel. Mss jaarlijks?
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Hoe staan de buurtrechten in relatie tot bestaande processen wijkdeals, platforms,
etc.?
Initiatieven kunnen binnen kaders vallen, buiten kaders vallen en afwijken van kaders
– reguliere besluitvorming volgen.
Aansprakelijkheid bij initiatieven nader uitzoeken in implementatiefase.
Duidelijk zijn dat draagvlak nooit 100% is.
Leer van onderzoeken hierover en gemeenten die het reeds hebben ingevoerd.
Daar waar mogelijk in dialoog met stad hierover.
Hoe betrekken we de stad (om mee te denken hierover)?

Gemaakte afspraken:
 Concept wordt verder uitgewerkt worden met in achtneming van de gemaakte opmerkingen
 Betrekken bewoners: via BOB-model
Beeldvormende sessie, externe partijen en actieve bewoners uitnodigen a.d.h.v concrete
voorbeelden. (woningcorporaties)
 Concept verordening/contract wordt op basis van implementatieplan opgesteld.
 Planning:
Begin december 
- Definitief implementatieplan.
- Opzet contract/verordening als borging van buurtrechten
Begin januari 
- collegebesluit
Februari 
- Beeldvormende sessie en overige stappen in besluitvorming

