
 

Motie art.35 RvO 
 
Voorstel nr. 4 Raadsvoorstel voorjaarsnota 2021 
Onderwerp: Right to challenge 
 
De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 2 juni 2020 
 
Constaterende dat: 
 
- Met de overdracht van taken van het rijk naar de Gemeente (WMO, Jeugdwet en Participatiewet) er steeds meer een beroep wordt gedaan op inzet, eigen regie en 

participatie van de onze inwoners; 
- In het bestuursakkoord staat opgenomen dat we een dienstbare gemeente willen zijn en initiatieven van inwoners en organisaties willen stimuleren; 
- Nu binnen de WMO al de mogelijkheid bestaat om de gemeente ‘uit te dagen’ wanneer inwoners denken dat ze de zorg beter (zelf) kunnen organiseren en 
- Voorbeelden in andere gemeenten laten zie dat het denkbaar is dat inwoners ook op andere beleidsterreinen (Jeugdwet, Participatiewet, Beheer openbare ruimte) 

met innovatieve plannen komen. 
 
Overwegende dat: 
- Het college eerder heeft aangeven burgerinitiatieven belangrijk te vinden en dit ook wil stimuleren en faciliteren; 
- Het niet wenselijk is dat breed gedragen initiatieven van inwoners sneuvelen als gevolg van te weinig draagkracht of financiële middelen en 
- Dit, naar onze mening, een motie is waarmee burgerinitiatieven worden gestimuleerd. 
 
Roept het college op: 
 
- Aan te geven welke beleidsterreinen hiervoor in aanmerking komen; 
- Spelregels op te stellen waaraan aanvragen dienen te voldoen en 
- Te bekijken of en op welke terreinen binnen het Right to challenge ook in de regio kan worden samengewerkt. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
Ondertekening en naam: 
 
Lijst Riel Goirle 
Mark Verhoeven 
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Toelichting 
Burgers zoeken ruimte om zelf actief vorm te geven aan de inrichting van hun eigen leefomgeving. 
Steeds vaker is te zien dat zij daarbij taken die door de gemeente worden of werden uitgevoerd, 
geheel of gedeeltelijk overnemen. Deze taken variëren van groot tot klein: denk aan het leveren 
van zorg in de wijk, het begeleiden van buurtbewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot 
aan het onderhoud van een wijkplantsoen, of het beheer van een speeltuin in de buurt. 
 
Tegelijkertijd zoeken lokale overheden mee naar vormen en manieren om dit soort initiatieven te 
ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Uitdaging daarbij is dat het initiatief van bewoners zelf 
blijft en niet door de overheid wordt overgenomen, of smoort in de bureaucratie. Er zit een zekere 
spanning tussen datgene wat bewoners willen en de regels en procedures die een gemeente in acht 
moet nemen. 
 
Sinds enkele jaren groeit de aandacht in Nederland voor bewonersinitiatieven. In de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) wordt het Right to Challenge genoemd als een 
recht van bewoners om onderdelen van de zorg zelf uit te voeren. Het regeerakkoord van het 
kabinetRutte III spreekt expliciet over de bevordering van maatschappelijk initiatief, in het 
bijzonder het ‘Right to Challenge’ en ‘recht op overname’. 
 
Het Right to Challenge betekent in de praktijk dat burgers de overheid kunnen uitdagen 
(‘challengen’) door het indienen van een plan voor de uitvoering van een publieke taak dat tot 
‘betere’ resultaten moet leiden dan uitvoering door of in opdracht van het openbaar bestuur. Onder 
het adjectief ‘betere’ kunnen verschillende elementen worden verstaan, zoals: goedkoper, met 
meer draagvlak, dichter bij de burger, efficiënter, met een maatschappelijke meerwaarde, etc. Als 
de challenge voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de taak en het bijbehorende budget 
overgenomen door de initiatiefnemer(s). 
 
(bron: Right to Challenge en recht op overname in Nederland, Koen van der Krieken, 2018) 


