
Hierbij de toelichting vanuit onze fractie met betrekking tot het agenderen van het 

onderzoek naar Right tot Challenge 

 

Als CDA fractie waren we destijds erg blij met de unanieme steun van deze motie. We 

willen het college en ambtenaren danken met het voortvarend oppakken van het 

verzoek. We hebben een aantal vragen die we bij de ingekomen stukken hadden kunnen 

stellen maar omdat de motie unaniem is aangenomen en alle fracties vervolgens zijn 

geïnterviewd zijn wij als CDA fractie benieuwd naar de reacties van de andere fracties. Is  

dit wat men ook voor ogen had, zijn er nog aanvullingen of verbeteringen die bij kunnen 

dragen aan een implementatie? Agendering van het onderzoek dus om te bezien of er 

aanvullingen nodig zijn om het vervolgtraject te verbeteren. De motie is uitgevoerd het 

onderzoek naar RtC is afgerond. Maar de grote vraag is nu wel hoe nu verder? Welke  

stappen kunnen nu ondernomen worden? Of is het wachten op een challenge?  

Wat kunnen we daar als gemeente zelf in betekenen? 

 

 

Een aantal onderwerpen die mogelijk aan de orde kunnen komen zijn: 

 

- Hoe onderzoekt de gemeente of een challenge geschikt is om mee te doen met een 

aanbesteding of subsidieaanvraag? 

 

- We hebben tijdens de behandeling aangegeven dat andere plaatsen hier ook mee 

bezig zijn. Heeft u onderzoek gedaan naar de uitdagingen die daar zijn of worden 

opgepakt? Zo ja wat zijn de ervaringen en zo nee  waarom niet en gaat u dit nog 

doen? 

 

- Op pagina 4 geeft u aan dat er op dit moment geen RtC bekend is. Bedoelt u dat er 

in Woudenberg nu niets speelt? 

 

- Op pagina 4, paragraaf d geeft u een aantal onderwerpen aan die in een Plan van 

Aanpak opgenomen dienen te worden. Het voorstellen van RtC heeft als voorname 

doel om de samenhang tussen inwoners/instanties te verbeteren. Dit zou volgens ons 

ook een onderdeel moeten zijn in een Plan van Aanpak. 

 

- Ten slotte zijn benieuwd naar de planning. Wanneer gaat u e.e.a. communiceren? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Michel Hardeman 

 


