
 

 
Motie: Right to Challenge      M 1 

( gewijzigd) 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 juni 2017. 
 
Gehoord en gelezen de discussie (in de commissie) over de Voorjaarsnota 2017 
 
Constaterende dat: 

• De komende jaren nog veel gaat veranderen met het oog op de innovatie/ transformatie in 
het sociaal domein. 

• Er daarbij een groter beroep gedaan wordt op de inzet, eigen regie en participatie van 
burgers om zorg beter en dichter bij mensen te organiseren. 

 
Overwegende dat: 

• Termen en kreten als meedoen, eigen regie en initiatief en burgers betrekken niets 
voorstellen wanneer burgers niet alleen het vertrouwen, maar ook de middelen en de 
verantwoordelijkheid krijgen om hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid, het welzijn 
en de dienstverlening in hun buurt, wijk of dorp. 

• Teneinde burgers wel die middelen en verantwoordelijkheid te geven het zogenaamde ‘Right 
to Challenge’ is geïntroduceerd (en ook wettelijk is verankerd in de Wmo (artikel 2.6.7. lid 1 
en 2). 

• Stichtse Vecht een innovatieve gemeente is en burgerinitiatieven de ruimte wil geven. 
• Het Right to Challenge een uitstekend middel is om hier invulling aan te geven.  
• Op dit moment een initiatiefgroep Sociale Coöperatie Bijstandsgerechtigden een uitgewerkt 

voorstel heeft om een groep bijstandsgerechtigden te begeleiden richting zelfstandig 
ondernemerschap. 

 
Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders 

• Onderzoek te doen naar hoe het ‘Right to Challenge’ in Stichtse Vecht kan worden 
vormgegeven en de uitkomsten hiervan voor 1 januari 2018 voor verdere besluitvorming aan 
de raad aan te bieden. 

• In dit onderzoek mee te nemen voor welke taken en domeinen het College dit voor zich ziet. 
• In het kader van een pilot het voorstel van de initiatiefgroep Sociale Coöperatie te omarmen 

en vóór 1 september 2017 de daarvoor benodigde informatie en middelen ter beschikking te 
stellen uit de risicoreserve Sociaal Domein. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stichtse Vecht, 27 juni 2017 
 
Ingediend door de fractie van de PvdA Stichtse Vecht,  
 
M.J. van Dijk  E.M. Swerts 
 
Toelichting 
Het ‘Right to Challenge’ houdt in dat een groep burgers of leden van bijvoorbeeld wijkcommissies, 
dorpsraden, verenigingen of vrijwilligersorganisaties, die menen een publieke taak/ dienst zelf beter 
te kunnen organiseren, het recht heeft om de gemeente ‘uit te dagen’.  

 Stichtse Vecht  


