
Motie Uitdaagrecht 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 9 november 2021, 

Constaterende dat:  

1. Het uitdaagrecht (right to challenge) een van de participatiemogelijkheden is, die in de 

gereedschapskist van ons participatiebeleid staat, 

2. Met het uitdaagrecht bewoners en maatschappelijke initiatieven taken van gemeenten kunnen 

overnemen als zij denken het beter, anders, met meer maatschappelijk draagvlak en/of 

goedkoper te kunnen. 

3. Het gezamenlijk oppakken van een taak kan leiden tot een verhoogde sociale cohesie en 

maatschappelijke betrokkenheid in een straat, buurt of kern;  

4. Een hogere sociale cohesie veel voordelen kent, waaronder een verlaging van eenzaamheid en 

(gevoel van) onveiligheid;  

5. Het uitdaagrecht past in een moderne gemeente die haar inwoners centraal stelt en haar 

inwoners wil faciliteren bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid;  

6. Deze vorm van participatie voorbereiding vraagt van zowel raad, college als ambtelijke 

organisatie; 

Overwegende dat 

1. VNG, BZK en het Netwerk Right to Challenge in 2021 een project hebben om ondersteund te 

worden bij de implementatie van het uitdaagrecht waarbij de kosten voor 40% door hen 

gedragen worden, https://www.lokale-democratie.nl/news/view/29141b3a-de40-476b-9de4-

9beb37a94679/ondersteuning-gemeenten-bij-uitdaagrecht-in-najaar-2021 

2. Het nu nog mogelijk is aan dit project mee te doen en dit uit te voeren in 2021 -2022 en 

daarmee  

Roept het college op:  

1. Om onze gemeente aan te melden voor dit project en  

2. Ruimte te zoeken van ongeveer €7.000 ter financiering hiervan. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

(Getekend zie volgende pagina):  

  

https://lokale-democratie.nl/cms/view/7db1c19a-717b-493c-8899-73a66cf66e7f/uitdaagrecht
https://www.lokale-democratie.nl/news/view/29141b3a-de40-476b-9de4-9beb37a94679/ondersteuning-gemeenten-bij-uitdaagrecht-in-najaar-2021
https://www.lokale-democratie.nl/news/view/29141b3a-de40-476b-9de4-9beb37a94679/ondersteuning-gemeenten-bij-uitdaagrecht-in-najaar-2021


Getekend: 

 

GroenLinks  ____________________________ 

 

 

PvdA   ____________________________ 

 

 

CDA   ____________________________ 

 

 

D66   _____________________________ 

 

 

VWB   _____________________________ 

 

 
 

Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 

 

Toelichting 

Om een indruk te geven wat het uitdaagrecht kan betekenen, hieronder een paar voorbeelden in zowel 

het fysieke als het sociale domein. (zie ook www.righttochallenge.nl) 

 

Inwoners en agrariërs uit De Valk - gemeente Ede 

In het Veluwse dorp De Valk hebben inwoners en agrariërs het onderhoud van de openbare ruimte 

overgenomen van de gemeente via het uitdaagrecht. Zij onderhouden het groen en de zandwegen in 

en rondom het dorp en krijgen hiervoor ook de gemeentelijke middelen tot hun beschikking. 

 

Jongeren op ’t rechte pad – gemeente Eindhoven 

“Terug naar de natuur; vooruit in het leven!”  Met deze slogan brengt het maatschappelijk initiatief 

BOSS ca 40 jongeren weer op ’t rechte pad. BOSS ontwikkelde een vernieuwende aanpak van outdoor-

activiteiten. Financiering kwam met het indienen van een uitdaagrecht initiatief bij de gemeente 

Eindhoven. De uitdaging werd goedgekeurd door een groep van gebruikers en deskundigen.  

 

Seringenpark – gemeente Aalsmeer 

Het Seringenpark in Aalsmeer is uniek in Nederland: er staan circa 125 variëteiten van seringen. Maar 

het onderhoud van deze kwetsbare bomen kan beter. De bewonerswerkgroep Seringenpark neemt 

daarom het onderhoud van de gemeente over tot en met 2022, via het uitdaagrecht. 

De werkgroep Seringenpark heeft een nieuw onderhoudsplan gemaakt voor het park van 3 hectare en 

daarvoor steun verworven bij omwonenden. Vervolgens is de gemeente Aalsmeer uitgedaagd. En met 

http://www.righttochallenge.nl/


succes. De werkgroep krijgt de leiding over het onderhoud van het park. Het Netwerk Right to 

Challenge ondersteunt de werkgroep en de gemeente Aalsmeer hierbij. 

 

Agrariërs en bewoners: het initiatief Ommerkanaal – gemeente Ommen 

Het uitdaagrecht-initiatief bestaat uit het duurzaam beheren van de bermen met de bomen en struiken 

en de gemeentelijke sloten langs de openbare wegen. 

Het uiteindelijke doel van de challenge is het opzetten van een lokale circulaire economie met minder 

CO2 uitstoot en het hergebruiken van snoeiafval en maaisel. Ook kunnen de bermen een hogere 

ecologische waarde krijgen zodat er een aantrekkelijke leefomgeving ontstaat voor vogels en 

insecten. 

De gemeente Ommen heeft de challenge van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal omarmt. 

Als eerste stap hebben agrariërs het bermbeheer begin 2020 overgenomen van de gemeente: zij 

krijgen een vergoeding voor hun werk en mogen het maaisel gebruiken voor verbetering van hun 

gronden. Als deze pilot beide partijen bevalt, kan er een verlenging tot drie jaar plaatsvinden. Het 

initiatief van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal past in het gemeentelijk beleid van meer 

regie en eigenaarschap bij de inwoners, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt 

(gemeentebegroting 2021). Binnen de gemeente is al in 2016 gesproken over het Uitdaagrecht. 

 


