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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. Right to Challenge

Geachte heer Dieleman,
Op 4 oktober 2018 heeft u raadsvragen ingediend over Right to Challenge. Met deze brief geven wij u
antwoord op uw vragen.
Vraag 1.
Is het college bekend met de motie Segers c.s. over de Right to Challenge?
Antwoord
Ja, het college is met deze motie bekend.
Vraag 2.
Is het college bekend met het artikel “Burgers kunnen het veel beter” in Binnenlands Bestuur van
28 september 2018?
Antwoord
Ja, het college is bekend met dit artikel.
Vraag 3.
In het artikel in Binnenlands Bestuur wordt aangegeven dat gemeenten in moties en collegeprogramma’s wel kunnen regelen dat de Right to Challenge wordt ingevoerd, maar dat de gemeente
hier vervolgens ook werk in moet steken om de Right to Challenge een effectief middel te maken. Is het
college van mening dat in Lansingerland voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is
voor de Right to Challenge?
Antwoord
Ja, het college is van mening dat er voldoende werk wordt gestoken in en voldoende aandacht is voor de
Right to Challenge.
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Vraag 4.
Zo ja, waarom?
Antwoord
Right to Challenge maakt de weg vrij voor het aandragen van eigen ideeën en voorstellen voor de
uitvoering van taken van de overheid en sluit aan bij de veranderende houding tussen overheid en
samenleving. Inwoners hebben de ruimte en de vrijheid om met eigen initiatieven te komen. We
begeleiden initiatiefnemers met goede ideeën. We geven snel duidelijkheid over de (on)mogelijkheden
en bekijken welke vorm van participatie het beste past om het initiatief te realiseren. Het gaat om slim
inspelen op lokale situaties, die elke keer weer anders zijn, om maatwerk per situatie. Dit vraagt om
gewoon doen! en een flexibele houding en een open manier van werken van alle betrokkenen.
Right to Challenge is participatie voor gevorderden; het vraagt veel uithoudingsvermogen, kennis en
expertise van de inwoners. Parkmanagement op bedrijventerreinen en het dagelijks beheer van de
Leeuwenkuil in Bergschenhoek, beide ondergebracht in een Stichting en met overdracht van budget,
beschouwen wij als een vorm van Right to Challenge en past het beste bij deze initiatieven.
Vraag 5.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie beantwoording van vraag 3 en 4.
Vraag 6.
Op welke manier wil het college in de komende periode aan de slag met de Right to Challenge, om
inwoners, organisaties en ondernemers te laten weten dat de mogelijkheid voor de Right to Challenge
in onze gemeente bestaat en hen te stimuleren om van deze mogelijkheid gebruik te maken?
Antwoord
Het college stimuleert het aandragen van initiatieven. We maken daarbij gebruik van de reguliere
communicatie zoals de website, nieuwsbrief en het onder de aandacht brengen via lokale- en sociale
media. Ook met initiatiefnemers bespreken en verkennen we of Right to Challenge de manier is om een
initiatief te realiseren.

Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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