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De

Rac,d uan de gemeente Oegstgeest,

in uergadering bijeen op 30 iuni 2016;

Gelezenhebbend:

.
.
.
.
.

De Toekomstvisie 2o2o;

HetSociaal DomeinplanzotT-2o2o;
De PerspectiefnotazolT-2o2oi
De informatie van de \rì.{G over de Right to Challenge (httpp-:llvne¿l/-wat ¡s.
het-: ri gLLtq:çhaUerge] ;
Art 2.6.4. Wet maatschappelijke ondersteuning.

Gehoord hebbend de berao.dslagingen ín de uergaderíng uan 30 iuní zot6.
Constaterend. dqt

Uit de bovengenoemde visie, plan en de Perspectiefnota naar voren komt dat
de gemeente Oegstgeest veel belang wordt gehecht aan eigen initiatief van de
gemeenschap en een subsidiaire rol voor de gemeente daarbij.
a

Dat deze visie ook een vertaling kan krijgen door de invoering van een zo genaamde
Right to challege.

a

Dit zogenaamde Right to Challenge (RtC) reeds door andere gemeente een beproefde
methode is. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken
van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer enlof

goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert met het RtC in de
relatie opdrachtgever-opdrachtnemer.

Dat de wetgever in de nieuwe WMO de mogelijkheid van een dergelijk recht
heeft geintroduceerd.

a

Auerwegend dat:
De mogelijkheden van de gemeenschap om de gemeente uit te dagen taken over te
nemen bij deze visie aansluit.

a

Draa.gt het CoIIege op:
Om bij het uitvoeren van gemeentelijke taken meer ruimte te bieden âan het initiatief
vanuit de gemeenschap (Right to Challenge) door:
I

Het voornemen om een taak uit te voeren in het bijzonder op de terreinen:
sociaal domein, groen en sport, te voren bekend te maken aan de
gemeenschap, met het verzoek om voorstellen in te dienen die er toe strekken
om de taak door (delen van) de gemeenschap zelf te laten uitvoeren.

a

Formulieren ter beschikking te stellen waarop leden van de gemeenschap
kunnen aangeven met welke personele en financiële middeien zij deze taak
denken te gaan uitvoeren.

a

Een kenbare transparante beslissing te nemen waarin wordt gemotiveerd
waarom het initiatief vanuit de gemeenschap of tle gemeentelijke
taakuitoefening de voorkeur verdient.

a

Een en ander onverlet de verplichtingen die reeds door de gemeente jegens
derden zijn aangegaan.

Verzoekt het college om een concept verordening aan de raad voor te leggen waarin
alle aspecten van deze procedure zijn uitgewerkt, inclusief mogelijkheden van
inspraak bezwaar en beroep.
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