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Te behandelen in de raadsvergadering van de gemeente Leusden d.d. 8 juli 2021, 
agendapunt 10.  RV  Kadernota 2022 

Onderwerp: Uitdaagrecht 

De raad, overwegende dat: 

• De relatie tussen overheid en burgers in transitie is, onder andere op thema's als 
participatie en ruimte voor maatschappelijk initiatief; 

• De gemeente Leusden onmiskenbaar deze bewegingen wil faciliteren en legitimeren; 
• Participatie sinds kort is opgenomen in de Gemeentewet (artikel 150); 
• Een gemeente het zogenoemd Uitdagingsrecht, als onderdeel van de Participatie, "kan" 

inzetten (en niet "moet"); 
• Met het uitdagingsrecht inwoners kunnen verzoeken om de taak van een gemeente over 

te nemen, al dan niet met bijbehorend budget, als zij denken deze taken beter of 
goedkoper te kunnen uitvoeren; 

• Het uitdagingsrecht per gemeente varieert van niets doen, vermelding in een college 
akkoord, toezegging aan de raad, samenwerking met partners, opnemen in beleidsplan, 
kader/regels opstellen, opnemen in een verordening; 

• Gemeente Leusden volgens onderzoek valt in de categorie college-akkoord; 
• Blijkt dat gemeente Leusden de afgelopen jaren niet echt is uitgedaagd, zoals bedoeld 

door de wetgever; 
• Dit niet moet worden geduid als gebrek aan animo of initiatief: Leusden staat immers 

bekend om het hoge aantal vrijwilligers en de sociale betrokkenheid, dus daar kan het 
niet aan liggen. 

Verzoekt het college 

• De indruk te bevestigen dat er een lokale behoefte is bij inwoners om waardevolle 
initiatieven te nemen (ten behoeve van buurt, organisaties of gemeente); 

• Deze behoefte met nieuw en extra elan aan te moedigen vanuit en binnen de kaders 
van het Uitdagingsrecht; 

• Voorbereidingen te treffen voor het opnemen van het Uitdaagrecht in een 
verordening; 

• Vooruitlopend op de verordening goede werkwijzen in kaart te brengen om het 
uitdaagrecht samen met inwoners op te pakken. 

en gaat over tot de orde van de dag.  

WD  

Carl 	enders  
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