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Uitdaagrecht / 

Right to Challenge in 

het Gooi

21 januari 2020 

Tweede bijeenkomst van het Leeratelier

Netwerk: goede verbinding tussen 

initiatiefnemers & overheid 

✓ Met élkaar kennis ontwikkelen & 

samen invulling geven aan Uitdaagrecht /R2C 

op lokaal niveau

✓ Initiatiefnemers informeren & helpen 

✓ Overheden ondersteunen

✓ www.righttochallenge.nl

info@righttochallenge.nl

Thijs Harmsen - 06-51718778
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Programma 

✓ Terugblik op 3 december 

✓ Uitwerken punten voor aanpak in Het Gooi
✓ Hoe maak je je als bewoner sterk voor R2C?

✓ Aan de slag met potentiële challenges

✓ Doorkijk naar 11 februari en 

bijeenkomst 27 maart (incl. 

projectleider R2C van BZK)

Tevreden zijn over je eigen leefomgeving 

Uitvoeren / aansturing van ontwikkelingen in je eigen omgeving.

Basis: vastgestelde begroting door overheid

Uitdaagrecht / R2C

recht van initiatiefnemers om tegen overheid te zeggen:

wij denken dat het anders / slimmer / beter / goedkoper / 

met meer draagvlak kan

• Gaan taken (helemaal) zelf doen 

• Sturen taken aan – maar hoeven niet zelf uit te voeren
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Wetsvoorstel 9 december 2019 voor regelen Uitdaagrecht / R2C:

✓ Gemeenten, waterschappen en provincies

✓ Inwoners en maatschappelijke partijen

✓ Willekeur voorkomen: waarborgen draagvlak belanghebbenden,

bescherming belangen derden, transparantie

✓ Lokaal maatwerk: gemeente bepaalt zelf op welke wijze invulling wordt gegeven

inspraakverordening

Participatieverordening,

vastgesteld door de Raad

Voorbereiding van beleid

Uitvoering van taken
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✓ Gaat om een ‘recht’ 

✓ Taken overnemen / anders invullen

✓ Overheid geeft aan hoe Uitdaagrecht / R2C vorm krijgt

✓ Maar: laat (bewoners-) initiatieven sturen

✓ Proces goed inrichten

De Proeverij 
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✓ 1 aanspreekpunt

✓ Eenvoudig, Transparant proces

✓ Gemeente geeft helder aan welke taken gechallenged

kunnen worden

✓ Gelijk speelveld

✓ Communicatie:

- wat is R2C

- welke aanvragen zijn wel /niet gehonoreerd

- verloop projecten

- positieve voorbeelden laten zien

✓ Organisatievorm initiatiefnemer
Legitiem – Representatief – Transparant - Draagvlak – Continuïteit

✓ Budget

Duidelijkheid over beschikbaar budget

Nu kort uitwerken 

& 

definitief bespreken als

PvA R2C op 11 februari

Potentiële challenges in je gemeente

✓ Kern van je challenge

✓ Waarom?

✓ Draagvlak

✓ Wat willen wij doen in 2020?

✓ Wat vragen wij van onze gemeente?

✓ Overig

Meenemen 
en 

bespreken 
op 11 

februari
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11 februari:

- PvA R2C / Uitdaagrecht

- Bespreken potentiële challenges

- Voorbereiden bijeenkomst met 

bestuurders 27 maart

27 maart:

→ Aan de slag met bestuurders e.a.
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