Top 6 voor Raadsleden bij Right to Challenge
De VNG heeft diverse bijeenkomsten gehouden met raadsleden over Right to Challenge.
Kernvragen:
-

wat betekent de invoering van Right to Challenge voor mijn rol als raadslid?
hebben raadsleden een rol bij de besluitvorming bij Right to Challenge projecten,
bijvoorbeeld in de Wmo?
hoe leren raadsleden met elkaar over de eigen rol?

Aan de bijeenkomsten (gehouden op 29 en op 30 januari) hebben deelgenomen raadsleden en
griffiers van de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Nieuwegein, Rijswijk, Zoetermeer, Asten,
Weesp, Strijen, Heerenveen, IJsselstein, Zuidplas, Aalsmeer, Amstelveen en Maastricht.
Wat zijn de belangrijkste acties die raadsleden kunnen nemen?

Een Top 6:

1. Raadsleden nemen het initiatief tot discussiebijeenkomsten over Right to Challenge.
Hiervoor nodigen zij bijvoorbeeld bewoners(initiatieven), maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven uit. Een interessant voorbeeld is de aanpak van raadsleden uit Amstelveen.
2. Raadsleden komen met initiatiefvoorstellen voor de invulling van Right to Challenge.
3. De raad stelt heldere kaders op voor Right to Challenge trajecten. Onderdeel hiervan is wie
uiteindelijk besluit over een ingediend initiatief voor Right to Challenge:
- de betrokkenen / bewoners om wie het gaat?
- college van B&W?
- de gemeenteraad?
- een ambtelijke commissie van deskundigen?
- een combinatie van ….
De kaders voor Right to Challenge worden opgesteld in samenspraak tussen o.a. raadsleden
en (potentiële) initiatiefnemers. Zo zijn initiatiefnemers van het begin af aan betrokken bij de
invulling van het beleid.

4. Een Lusten en Lasten analyse
Wie heeft er voordeel van en wie mogelijke hinder?
Raadsleden letten erop dat er steeds de “lusten en lasten” van een maatschappelijk initiatief
steeds worden meegenomen en worden besproken met initiatiefnemers en gebruikers /
omwonenden.
5. Stimuleren van de ambtelijke organisatie om te leren over Right to Challenge
De deelnemers vinden het zinvol als ambtenaren verder leren, bijvoorbeeld in de regionale
“Leerateliers Right to Challenge” van gemeenten en bewonersinitiatieven.
6. Uitwisseling van kennis en ervaringen door Raadsleden
De bijeenkomsten over Right to Challenge voor raadsleden zijn zinvol en dienen over enige
tijd te worden herhaald. “Je bespreekt dan de ervaringen met Right to Challenge en kunt
hiervan gebruik maken in de eigen gemeente.”

Tot slot:
Naast Right to Challenge zijn er meer mogelijkheden om bewonersinitiatieven kansen te geven,
bijvoorbeeld in de subsidieregelingen en de aanbestedingsregels. Bij aanbestedingen bijvoorbeeld,
kunnen bewoners in een beoordelingscommissie gaan zitten. Het is zinvol als raadsleden in de eigen
gemeente vragen om ook deze kansen onder de aandacht te brengen van bewoners en bestuur.

Meer informatie:
Thijs Harmsen, info@righttochallenge.nl , 06-51718778
Daniel Kruithof, Daniel.kruithof@vng.nl , 070-3738494

