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Gemeenteraden spelen een belangrijke rol om 
bewoners meer ruimte te geven zélf hun directe 
leefomgeving in te vullen. Met Right to Challenge krijgen 
bewoners het recht om taken van de gemeente over 
te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper 
of anders te kunnen doen. Right to Challenge (R2C) is 
opgenomen in diverse wetten (oa Wmo) en het kabinet 
wil deze mogelijkheden nu uitbreiden.

Maar: 

  hoe geef je als raad dan concreet invulling aan dit recht 

(samen met de bewoners en maatschappelijke instanties)?

  en wat betekent Right to Challenge voor de positie 

van de gemeenteraad als bewoners rol en taken gaan 

overnemen? 

Netwerk Right to Challenge voor raadsleden

In het landelijke netwerk Right to Challenge werken 

bewo-nersinitiatieven, verenigingen en gemeenten 

samen aan de invulling van R2C. Deskundigen uit het netwerk 

kunnen gemeenteraden informeren en ondersteunen, 

bijvoorbeeld door:

  een presentatie of discussiebijeenkomst met de 

gemeenteraad. Soms doen wij dit samen met bewoners 

en met maatschappelijke initiatiefnemers. 

Aan de orde komt onder meer: 

  wat is Right to Challenge?

   hoe kunnen raadsleden bewoners goed 

ondersteunen bij challenges? 

   juridische mogelijkheden en aandachtspunten 

bij Right to Challenge

  (hoe) verandert de rol en positie van de raad?

   deelnemen in regionale “Leerateliers Right to Challenge”. 

Daarin leren bewoners, maatschappelijke organisaties, 

ambtenaren en gemeentebestuurders van en met elkaar. 

Zij komen uit meer dan 50 gemeenten (zie kaart).

  mee discussiëren in de landelijke informatie-

bijeenkomsten over Right to Challenge voor 

gemeenteraadsleden.

Meer informatie:

Meer informatie over Right to Challenge staat op 

www.righttochallenge.nl.

Het landelijk netwerk is ook te bereiken via: 

• info@righttochallenge.nl

• 06 51 718 778
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Noord en 
Oost Nederland
Groningen
Kampen
Heerenveen
Achtkarspelen
Noordenveld
Enschede
Oldambt
Zwolle
Súdwest-Fryslân
Assen
Emmen

Noord-Holland
Zaanstad
Amsterdam
Heemstede
Gooise Meren
Alkmaar
Enkhuizen

Midden Nederland
Zeist
Bronckhorst
Culemborg
Zutphen
Buren
Renkum

West Nederland
Molenwaard Vlaardingen
Leerdam Den Haag
Kaag en Braassem Rijswijk
Hillegom Dordrecht
Leiden Ridderkerk
Delft Katwijk
Capelle a/d IJssel Hilversum

Zuid Nederland
Goeree Overfl akkee Eersel
Veere Boxtel
’s Hertogenbosch Tilburg
St. Michielsgestel Landerd
Valkenswaard Limburg

Roermond
Venlo
Maastricht
Sittard-Geleen
Horst aan de Maas
Echt-Susteren

Overzicht van deelnemers aan regionale Leerateliers Right to 
Challenge. Voor bewonersinitiatieven, verenigingen en gemeenten. 
Om met elkaar te werken aan de invulling van Right to Challenge.

www.righttochallenge.nl


