
Motie: 
Meer investeren in mensen en buurten
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van 
Voorjaarsnota 2022 en Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026. 

Constaterende dat:
1. Het gemeentebestuur steeds meer investeert in stedelijke groei en systemen en relatief 

steeds minder in mensen en buurten; én dat dit een slechte zaak is.
2. Mensen en buurten onvoldoende op één staan in de voorjaarsnota en het coalitieakkoord 

van GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie. 
Het nieuwe college van Burgemeester & Wethouders (B&W) investeert te weinig in: 
(a) buurtruimtes in (zelf)beheer bij Utrechters zelf, (b) buurtsport(veldjes), (c) speeltuinen, 
(d) buurtwelzijn en -zorg 1, (e) het in de buurt organiseren van werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, (f) het in de buurt organiseren van stages, leerwerkplekken en 
extra begeleiding/training van kwetsbare bewoners en (g) buurtcultuur.   

3. In de voorjaarsnota en het coalitieakkoord op geen enkele wijze is voorzien in een actief 
programma met budget voor het starten, ondersteunen en versterken van zogenoemde 
(door de gemeente erkende) Burger- en Buurtorganisaties 2, welke zich actief inzetten op 
de eerder genoemde activiteiten (a) t/m (g). 

Overwegende dat:
1. Juist buurtruimtes (in zelfbeheer), buurtsport, speeltuinen, buurtwelzijn en -zorg, buurtwerk 

en -stages en buurtcultuur bijdragen aan het ‘verbinden’ van buurtgemeenschappen. 
2. Deze verbindende buurtactiviteiten extra hard nodig zijn om er voor te zorgen dat de lokale 

samenleving veerkrachtig blijft of wordt.
3. Met een beperkte ondersteuning van de overheid deze buurtactiviteiten kunnen zorgen 

voor een buurtnetwerk waarin kwetsbare bewoners en buurtondernemers waar nodig 
kunnen worden opgevangen en de buurt steeds meer als gemeenschap zelf de sociale 
basis kan organiseren. 

4. In de afgelopen jaren de investeringen in deze verbindende buurtactiviteiten nagenoeg 
gelijk zijn gebleven of zelfs zijn gedaald, gerelateerd aan het aantal inwoners. 

5. Daarmee de kracht van mensen en buurten volstrekt niet voldoende wordt benut.

1 O.a. voor dagbesteding in de buurt, ‘sociale prestaties’, vrijwillige inzet voor elkaar en het sociaal makelen.
2 Burger- en Buurtorganisaties: zelfstandige organisaties met een open juridische rechtsvorm; van, voor en door 
Utrechters én actief in het publieke/openbare domein, soms ook gericht op de eigen buurt of (sub)wijk.



6. Het coalitieakkoord het weerstandsvermogen aanvult met € 5 miljoen terwijl dit niet direct 
nodig is. 3 Zo zijn bijv. onvoldoende alle reserves meegenomen in de bepaling van dat 
weerstandsvermogen en is de huidige normering arbitrair. Er is daarom alle ruimte om in 
2023 € 5 miljoen extra te investeren (in mensen en buurten).   

Draagt het college op:
1. Bij het opstellen van de Programmabegroting voor het komende jaar (PB 2023): 

a. een bedrag van minimaal € 3 miljoen extra op te nemen voor integrale investeringen 
in (i) buurtruimtes in (zelf)beheer bij Utrechters zelf, (ii) buurtsport, (iii) buurtwelzijn 
en (iv) buurtcultuur;

b. en een bedrag van minimaal € 2 miljoen extra op te nemen voor het starten, 
ondersteunen en versterken van Burger- en Buurtorganisaties, welke zich actief 
inzetten op de genoemde verbindende buurtactiviteiten (genoemd bij 1); 

en daartoe een nader voorstel uit te werken en uiterlijk oktober 2022 voor te leggen aan de 
gemeenteraad.

2. Deze extra investeringen van samen € 5 miljoen (in 2023) voorlopig te financieren met 
budget dat vrijvalt door nu niet het weerstandsvermogen aan te vullen met € 5 miljoen.   

Ingediend door:
• Gert Dijkstra, EenUtrecht

3 Weerstandsvermogen ligt nu op een factor 0,71 (risico € 77,3 miljoen, capaciteit € 54,8 miljoen). Het is een politieke 
keuze om een factor 1,0 te willen hanteren als uitgangspunt voor het weerstandsvermogen. De coalitie kiest er voor – 
zonder onderbouwing – om dat wel te doen en daartoe in 2023 € 5 miljoen te reserveren. Bovendien is het ook een 
politieke keuze hoe je wel of niet bestemmingsreserves toerekent aan het weerstandsvermogen. De coalitie kiest er 
voor – ook weer zonder onderbouwing – om bijv. de algemene dekkingsreserve ad € 32,3 miljoen (2023) niet mee te 
tellen. Als dat wel wordt meegeteld wordt het weerstandsvermogen per direct al groter dan de factor 1,0; zijnde de 
norm die de coalitie zegt aan te willen houden. Kortom, EenUtrecht stelt voor om een de factor 0,71 als voldoende te 
accepteren dan wel de algemene dekkingsreserve mee te tellen bij het weerstandsvermogen, waardoor er meer dan 
voldoende ruimte ontstaat om minimaal € 5 miljoen in 2023 extra te investeren in mensen en buurten. 


