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Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Right to Challenge (R2C) is het recht van bewonersinitiatieven om taken van gemeenten over te 

nemen indien zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen uitvoeren. Het Kabinet 

wil dit recht gaan vastleggen in de Gemeentewet, met de mogelijkheid om Right to Challenge vanuit 

de lokale behoeften verder in te vullen. 

 

Om in uw gemeente met dit recht verder aan de slag te kunnen gaan, ontvangt u de Routeplanner 

Right to Challenge (bijgesloten) van het Netwerk Right to Challenge. In dit landelijk netwerk werken  

geïnteresseerden en betrokkenen van bewonersinitiatieven en (lokale) overheden samen om zo 

gemeenten en maatschappelijke initiatiefnemers te ondersteunen met kennisontwikkeling, 

bijeenkomsten, Leerateliers, etc.  (zie www.righttochallenge.nl).  

 

Routeplanner Right to Challenge 

De planner is ontwikkeld samen met bewonersinitiatieven, ambtenaren van diverse gemeenten en 

met medewerking van VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het 

kader van het landelijke programma ‘Democratie in Actie’. 
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De Routeplanner Right to Challenge bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

1. De start van R2C met een open discussie tussen gemeenteraad, maatschappelijke 

initiatiefnemers e.a.: wat voegt R2C toe en hoe kan R2C binnen onze gemeente vorm krijgen?  

Uit ervaringen binnen gemeenten blijkt dat dit gesprek aan de hand van diverse vragen heel 

zinvol is voor een goed begin. 

 

2. Invulling van R2C met de Right to Challenge checklist: de uitwerking van de aanpak in uw 

gemeente aan de hand van 33 vragen. De checklist bevat een overzicht van de aspecten 

waarmee bij de invoering rekening kan worden gehouden door gemeentebestuurders, door het 

ambtelijk apparaat en door bewonersinitiatieven. 

 

3. De besluitvorming over de invoering van R2C in de gemeente. 

 

Wij verzoeken u om: 

• de Routeplanner te laten verspreiden binnen uw gemeente en  

• vernemen graag van u of en hoe de gemeente verder aan de slag gaat met Right to 

Challenge.  

 

De Routeplanner is digitaal beschikbaar via www.righttochallenge.nl/nieuws. 

Indien u nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen via info@righttochallenge.nl of via 06-

51718778. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Netwerk Right to Challenge 

T. Harmsen, coördinator 
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