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Netwerk: goede verbinding tussen
bewoners & overheid bij R2C

Right to Challenge

✓ Met élkaar kennis ontwikkelen &
samen invulling geven aan R2C op
lokaal niveau
✓ Bewonersinitiatieven informeren & helpen
✓ Overheden ondersteunen

Gemeente Leusden
7 februari 2019
www.righttochallenge.nl

✓ www.righttochallenge.nl
info@righttochallenge.nl
Thijs Harmsen - 06-51718778

✓

Tevreden zijn over je eigen leefomgeving
Aansturing van diensten in je eigen wijk.
Right to Challenge
Bewoners e.a. kunnen tegen overheid zeggen:
✓ wij willen het helemaal zelf gaan doen &
dienen voorstel in
óf
✓ dienst kan beter / anders & sturen aan
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✓ Gaat om een ‘recht’

Maatregelen kabinet (brief 14 dec. 2018):

✓ Taken overnemen / anders invullen

✓ Modernisering art. 150 Gemeentewet:
✓ Gemeente geeft aan hoe R2C vorm krijgt
✓ Maar: laat bewoners (-organisaties) sturen
✓ Proces goed inrichten
✓ Heldere aanpak vanuit bewoners gedacht
✓ Criteria
✓ Wat is de rol van bewoners / bestuurders / gemeente bij uitvoering?
✓ Alles? Ook weg-bezuinigde taken?
✓ Besluitvorming: Wie? Gemeente? Bewoners?

inspraakverordening verbreden naar participatie-verordening:
“betrokkenheid van inwoners in fase van uitvoering van beleid”
→ aanleiding voor gemeenten om beleid over betrokkenheid inwoners te herzien

“Gemeenten kunnen Right to Challenge als instrument dan een plek geven in de
verordening die op grond van artikel 150 Gemeentewet vastgesteld wordt.
Maatwerk en autonomie staan zoals gezegd voorop.”
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Vijf kernwaarden Leusden:

✓ Vertrouwen & verantwoordelijkheid: - helder R2C proces
- ieders verantwoordelijkheid helder maken

Bewoners / initiatiefnemers
“Routeplanner Right to Challenge”:
✓ meedenken
✓ praktische aanpak voor bewoners

✓ Ruimte om te pionieren:

- start met R2C met pilots
- leer mét élkaar & ontwikkel door

✓ Innovatie & vernieuwing:

- challengers komen met nieuwe ideeën

✓ juridische aspecten, oa aanbesteding
✓ koppeling R2C met participatiebeleid?
✓ werkwijze organisatie (communicatie!)
✓……

Organisatie

✓ praktische aanpak voor gemeente

✓ afhandelen R2C aanvragen

✓ kaders voor uitwerking meegeven

✓ integraal werken en meten resultaten

✓ besluitvorming mét bewoners
(-initiatieven)?

✓ Samen Leren: met bewoners,
ambtenaren en bestuurders

bij 10% koplopers in Nederland

- inleven in wensen van challengers
- houding: “Ja,…. tenzij…”
- communicatie inrichten

✓ uitwerking R2C met transparante
aanpak voor bewoners

✓ besluitvorming mét bewoners
(-initiatieven)?

“Routeplanner Right to Challenge”:

- met elkaar inregelen van R2C

✓ Maatwerk & inleven:

B&W

✓ helder & transparant proces

Gemeenteraad

✓ Partnerschap:

✓ ja,… tenzij…..
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