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Geadviseerd besluit
1. 1. Instemmen met Plan van aanpak Right to Challenge

Toelichting op beslispunten
De gemeente Renkum wil actief aan het werk met Right to Challenge. Het Right to Challenge is 

afkomstig uit Engeland en in Nederland opgenomen in de Wmo 2015. Daarmee lijkt het zich af te 

spelen in het sociaal domein maar steeds meer gemeenten kiezen er voor om het Right to 

Challenge breed in te zetten. Ook in Renkum zien we het als een nieuwe vorm die meerdere 

sectoren kan betreffen. Door het Right to Challenge krijgen inwoners het recht om de gemeente uit 

te dagen om diensten en activiteiten anders, beter en misschien wel goedkoper uit te voeren. 

Het college gaat graag in gesprek met de raad over de wijze waarop het Right to Challenge in 

Renkum wordt uitgevoerd. Daarvoor is een Plan van Aanpak geschreven waarbij advies is 

ingewonnen van het Landelijk Netwerk Right to Challenge. 

Op 4 juni 2019 vond een raadsontmoeting plaats met onder meer als thema Right to Challenge. In 

het Plan van aanpak zijn zo veel als mogelijk opmerkingen van die avond verwerkt.

Daarnaast is de landelijke routeplanner (waarin een checklist is opgenomen) als bijlage 

toegevoegd.

Beoogd effect
Door bespreking en vaststelling van het Plan van aanpak kan het Right to Challenge in de 

gemeente Renkum van start gaan. In de experimenteerperiode van ruim twee jaar zal o.a. door 

evaluaties worden bezien hoe het Right to Challenge in Renkum gestalte krijgt.

Kader
Het Right to Challenge vindt in Nederland zijn oorsprong in de Wmo 2015. Daarnaast is het 

eveneens opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Vooralsnog wordt het 

beschouwd als een 'kan-bepaling' en zijn gemeenten niet verplicht om het uit te voeren. Inmiddels 

zijn echter wel ongeveer 80 gemeenten in Nederland gestart. De verwachting is dat het rijk Right to 

Challenge als een verplichting gaat opleggen indien gemeenten het niet op eigen initiatief 

oppakken.
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Argumenten
1. In de commissievergadering op 12 juni jongstleden is door het college toegezegd dat een 

bespreekstuk over Right to Challenge aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

Kanttekeningen
n.v.t.

Draagvlak
Mede naar aanleiding van de raadsontmoeting op 4 juni mag verondersteld worden dat in Renkum 

draagvlak voor het onderwerp bestaat. 

Aanpak/Uitvoering
Na bespreking en vaststelling in de raad kan de experimentele periode van start gaan.

In deze periode moet - met het plan van aanpak als basis - nog veel ontwikkeld worden. Het succes 

van het Right to Challenge is in eerste instantie afhankelijk van het aantal initiatieven / 

uitdagingen. Op dit moment kan daar nog niets over worden gezegd. 

Communicatie
Communicatie met inwoners is in het kader van Right to Challenge van groot belang. Inwoners 

zullen moeten weten dat zij de gemeente kunnen uitdagen en hoe zij dat kunnen doen. Daarvoor is 

een communicatietraject nodig dat na bespreking in de raad zal worden ontwikkeld.

Financiële consequenties
Voor het Right to Challenge zijn geen extra middelen nodig. Immers de dienst of activiteit wordt al 

uitgevoerd en bekostigd. De uitdaging zit hem er vooral in om het anders, beter en misschien 

goedkoper te doen.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met 'handgeld' waarmee initiatieven al in de startfase -

indien nodig- ondersteund konden worden. Als gevolg van de besprekingen in het kader van de 

perspectiefnota is dit handgeld niet meer beschikbaar en zullen startende initiatieven op een 

andere manier aan financiering moeten komen.

Juridische consequenties
In het Plan van aanpak staan de juridische vragen aangegeven. 

Een plan van aanpak is juridisch onvoldoende om te kunnen starten met experimenteren met 

challenges. Het is noodzakelijk dat eerst een juridisch verbindende regeling wordt vastgesteld op 

basis waarvan challenges kunnen worden beoordeeld en aangegaan. Het bestaande juridische 

kader van aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en subsidierecht biedt onvoldoende ruimte voor 

een juridisch houdbare oplossing van dit soort initiatieven. Omdat er daarnaast op dit terrein nog 

onvoldoende ervaring is opgedaan vergt dit nader onderzoek.

WMO-aspecten
Er ligt een nauw verband met de Wmo waar het deelname aan de samenleving betreft. Right to 

Challenge is een extra middel om 'mee te kunnen doen'.

Gezondheid
Zie 'Wmo-aspecten'.
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Duurzaamheid
n.v.t. behalve indien uitdagingen zich op dit thema richten.

Effect op vermindering regeldruk
n.v.t.

Alternatieven 
n.v.t.
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