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Inleiding 
De (aangepaste) motie 'Right to Challenge' van het CDA is in de raadsvergadering van 
24 november 2016 unaniem aangenomen. De motie heeft als doel inwoners nog meer te 
betrekken en ervoor te zorgen dat ze ook kunnen beschikken over middelen en 
verantwoordelijkheden om bij te dragen aan leefbaarheid, welzijn en dienstverlening in 
wijk of dorp. In de notitie Right to Challenge is beschreven hoe het college uitvoering 
heeft gegeven aan deze motie. 

Centrale vraag 
Vindt het college dat er voldoende uitvoering is gegeven aan de motie Right to 
Challenge? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Burgers de mogelijkheid te beiden om de gemeente uit te dagen om taken over te 
nemen waardoor ze zich nog meer maatschappelijk betrokken kunnen voelen. Op basis 
van opgedane ervaringen komen tot een procedure en criteria. 

Kader 
Wmo 2015 
Bibliotheekwet 

Argumenten 
RtC past binnen de participatiesamenleving die we voor ogen hebben en is daarmee een 
goede aanvulling op de instrumenten burger- en overheidsparticipatle. 
RtC past binnen de visie op de organisatieontwikkeling van een netwerksamenleving. 
RtC is in ontwikkeling. Er zijn nog maar weinig RtC in Nederland die bovendien erg van 
elkaar verschillen. Daarom is het te vroeg om nu al gedetailleerde kaders vast te leggen 
en wordt voorgesteld om te leren van opgedane ervaringen. 

Risico: Het voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld, het bieden van 
continuïteit en het regelen van de aansprakelijkheid. 

Duurzaamheid 
Mens: biedt burgers de mogelijkheid om op verschillende manieren te participeren en 
kan zo de maatschappelijke betrokkenheid vergroten. 

Draagvlak 
De werkgroep RtC heeft de notitie opgesteld. Daarin nemen deel Simone van der Marck, 
Henk van den Hof, Luuk Vos, Yvonne van Staveren en Renate Hilderink. Vanuit 
verschillende expertise (financieel, juridisch, communicatie, beleid en bedrijfsvoering) is 
zo inbreng geleverd. Alle raadspartijen zijn geïnterviewd. De uitkomsten zijn in de 
notitie verwerkt. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Aantal ingediende RtC. 

Financiële consequenties 
Dit is afhankelijk van de RtC en wordt dus pas duidelijk als er een RtC wordt aangegaan. 
Als dat het geval is, worden de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. 

Aanpak/ui tvoering 
Dit is beschreven in de notitie (paragraaf 4) en komt neer op het volgende: informeren 
van inwoners en medewerkers, instellen van een aanspreekpunt, leren van opgedane 
ervaringen. 

Conclusie 
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Het college ziet RtC als een goede aanvulling op de al bestaande instrumenten om 
invulling te geven aan de participatie. Hoewel het nog te vroeg is voor gedetailleerde 
kaders, wil het college bewoners wel actief de mogelijkheid bieden om een RtC aan te 
gaan door bewoners te informeren, medewerkers voor te bereiden op een RtC, een 
aanspreekpunt in te stellen en om op basis van opgedane ervaringen te komen tot een 
procedure en criteria. 

Communicatie 
De kernboodschap is dat bewoners in Woudenberg de gemeente kunnen uitdagen om 
taken over te nemen en dat de gemeente daarbij ondersteuning biedt. 
Hiervoor worden de reguliere communicatiekanalen ingezet (digitale nieuwsbrief, 
mededingen, facebook, twitter) voor de externe communicatie. Voor de interne 
communicatie wordt gebruik gemaakt van pleio, time to meet en de reguliere 
overleggen. De communicatieadviseur vult dit ver in. 

Bijiage(n) 
Notitie Right to Challenge. 


