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Geachte raad,

juni zo16 heeft u de motie 'Daag ons uit' (bijgevoegd) over het Right to Challenge
aangenomen en daarmee aan ons college opgedragen om bij het uitvoeren van gemeentelijke
taken meer ruimte te bieden aan het initiatief vanuit de gemeenschap. De eerste stap in de
uitvoering was een beeldvormende raad op t december, verzorgd door de VNG en de gemeente
Alphen a/d Rijn, gezamenlijk voorbereid door de ambtelijke organisatie en de grifñe, in overleg
met de indiener van de motie. Met deze raadsmededeling informeren wij u over wat in onze
ogen de uitkomst is van de beeldvormende raad en het verdere proces.
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De raadscommissie Ruimte heeft voorgesteld het onderwerp zelf in de (raads)werkgroep
Participatie uit te werken, in samenwerking met inwoners van Oegstgeest. Wij willen u graag de
ruimte geven er zelf mee aan de slag te gaan en blijven graag betrokken bij het vervolgtraject.
Uiteraard staan wij open voor een gesprek hierover of het (in overleg) bieden van ambtelijke

ondersteuning hierbij.

Samenvatting beeldvormende raad r december
Daniël Kruithof (VNG, Right to Challenge), Jornt van Zuylen (BZK en VNG, Right to Challenge)
en André du Jeu (o.a. raadslid gemeente Alphen a/d Rijn, waar RtC wordt toegepast) hebben
een toelichting en illustraties gegeven van hoe een gemeente en inwoners kunnen samenwerken.
Zonder een strikte definitie te geven van'Right to Challenge' is de transitie geschetst die nu
gaande is, waarbij veel inwoners directer betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen in hun

leefomgeving, zowel sociaal als fysiek. Er zijn voorbeelden besproken (zie bijlage) van hoe de
gemeente Oegstgeest hier in de praktijk al op in speelt door inwoners de ruimte te geven voor
initiatieven en hierbij te ondersteunen en faciliteren door het beschikbaar stellen van ons
netwerk, kennis, meedenken/coaching, uitlenen van spullen of ruimtes, etc..

in elk burgerinitiatief
dat betrekking heeft op (een deel van) de gemeenschap: het inbouwen van checks&balances
(organiseren van tegenspraak), transparantie, zeggenschap en inclusie (voor iedereen
toegankelijk/beschikbaar). Inwoners kunnen dit zelf regelen, de raad heeft vervolgens de rol om
te controleren of het proces democratisch verliep. De gemeente houdt altijd de
verantwoordelijkheid om een vangnet te bieden aan inwoners die dit niet zelfkunnen
organiseren en om voor basisvoorzieningen te zorgen.
De VNG benadrukt dat de principes van democratie leidend moeten zijn

De VNG lichtte tevens toe dat het voor inwoners niet aantrekkelijk is om zich te moeten voegen
naar een verordening of formulieren of andere overheidsformats. Wanneer binnen de
gemeentelijke organisatie duidelijk is welke houding de gemeente heeft ten opzichte van Right
to Challenge, burgerparticipatie, burgerinitiatieven en samenwerken met de samenleving,
kunnen initiatieven prima in persoonlijk contact van de grond komen zonder extra regels en

formats.
Tenslotte attendeert eruaringsdeskundige du Jeu erop dat het voor alle partijen een doorlopend
leerproces is. Niet alles zal in één keer goed gaan. Het is belangrijk om de tijd te nemen om
gezamenlijk over barrières heen te komen.
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Stand van zaken uiWoering motie / verdere proces

De aanwezige raadsleden hebben voorgesteld om de uitwerking in de (raads-) Werkgroep
Participatie op te pakken en een gesprek met geïnteresseerden in het dorp aan te gaan om te
inventariseren wat inwoners zelf graag willen en waar behoefte aan is. Ook is geopperd om een
eventueel voorstel of inzichten/conclusies van de Werkgroep Participatie in een
oordeelsvormende raad te bespreken.

Het college ondersteunt deze werkradjze en biedt aan dat de betrokken ambtenaren (incidenteel
en op basis van een concreet voorstel van de Werkgroep Participatie) aanschuiven bij de
Werþroep Participatie om bijvoorbeeld informatie te geven over de huidige werkwijze en
ontwikkelingen. Het college wacht met belangstelling de uitkomsten van de Werþroep
Participatie af. Daarbij willen wij u wel alvast meegeven dat wij, in afwijking van de motie en in
lijn met het advies van de VNG en het streven naar deregulering, geen formulieren en
verordeningen zullen ontwerpen om het'Right to Challenge'vorm te geven.

Wij interpreteren Right tot Challenge, net zoals

de VNG heeft toegelicht, breed. Het is geen
nieuwe ontwikkeling, maar past in de benadering van de Toekomstvisie zozo en de Coalitieagenda waarin een belangrijk uitgangspunt is dat het primaat bij het dorp ligt.
De gemeente zal gedurende het proces van de Werkgroep Participatie doorgaan met het
benutten van het potentieel dat in onze samenleving aanwezig is, het ondersteunen en
faciliteren van burgerinitiatieven en het leggen van verbindingen, zoals in de Toekomstvisie
zozo is vastgesteld. Waar mogelijk zoeken we actief de samenwerking met inwoners.
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Bijlagen:

t. Motie'Daag ons uit fiurr'i zo16)

z. Pralitijkvoorbeelden initiatieven van inwoners al dan niet in samenwerking met de gemeente
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