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Een interessante avond die bezocht werd door 19  belangstellenden op de 

publieke tribune en 8 leden van de Wmo-raad.  

 

Deze avond stond in het teken van ‘Right to Challenge’ wat zoveel wil zeggen 

als:  “Gemeente: wat jullie doen, kunnen wij beter” . 

Burgers of (misschien beter) groepen burgers hebben het recht de gemeente 

uit te dagen om bepaalde projecten of werkzaamheden aan hen over te laten 

waarbij de gemeente faciliteert en financieel ondersteunt. 

Dit (wettelijke) recht staat onder meer in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning en de Bibliotheekwet. Het is nog vrij nieuw en is ook nog niet 

erg bekend bij burgers, verenigingen en stichtingen. In de gemeente 

Hellendoorn is een werkgroep van de gemeenteraad er actief mee aan de slag 

gegaan. Vandaar dat de Wmo-raad besloot er een thema-avond aan te wijden. 

 

 



 

Gastspreekster was Ruth Deddens van 

adviesorganisatie Arcon die ons verraste met 

wel een heel bijzondere manier van onderling 

communiceren en discussiëren namelijk via 

een app op onze smartphone.   

Doordat de techniek het een paar keer liet 

afweten moest er regelmatig wat 

geïmproviseerd worden, maar het was een 

leuke manier van laten weten wat je van 

bepaalde stellingen en meningen vindt. 

Het in de praktijk brengen van het Right to Challenge is in alle gevallen nog niet 

zo eenvoudig. We zagen een filmpje hoe men het in Utrecht oppakte en het 

daar ‘bewonersbod’ noemt.  

In veel gevallen zul je als initiatiefnemer ook verantwoordelijk zijn voor risico’s 

en aansprakelijkheden. Men is hier huiverig voor. 

Echter, je kunt er ook als vereniging, stichting of dergelijke, daadwerkelijk 

voordeel van hebben.  

 Een voorbeeld uit de praktijk: een wijkvereniging neemt het onderhoud 

van openbaar groen van de gemeente over en krijgt daar een financiële 

vergoeding voor die dan weer gebruikt kan worden voor  diverse 

buurtactiviteiten. 

 Nog een voorbeeld: een voetbalvereniging doet onderhoud aan de 

groene heestersingel langs het sportterrein en neemt het aanbrengen 

van de lijnen op het veld voor zijn rekening. De vereniging krijgt een 

financiële vergoeding en de gemeente levert de gereedschappen. 

Door het stellen van vragen op de reeds genoemde interactieve manier heeft 

Wmo-raad een beeld gekregen van de mening van de aanwezigen en zal met 

die gegevens als achtergrond een advies aan de gemeente kunnen uitbrengen 

dat waarschijnlijk door een meerderheid van de bevolking gedragen zal kunnen 

worden. 

Na nog een uitgebreid discussiedebat werd Ruth bedankt en sloot de voorzitter 



de bijeenkomst een wenst een ieder wel thuis. 

RB 

 


