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Raads  informatiebrief  
 

Onderwerp: Uitdagingen bij Right to Challenge. 

 

Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2015 richting gegeven (15BST00341) aan het 

Right to Challenge (RtC) via een breed gedragen motie in de raad. Het Right to 

Challenge “maakt onderdeel uit van het programma Maak ’t Mee®, Inwoners- en 

overheidsparticipatie. De afspraak was om het proces werkendeweg vorm te geven.  

Tot en met eind september 2016 hebben elf initiatieven zich gemeld: 

 1 Initiatief is beëindigd omdat de begroting hoger was dan die van de huidige 

dienstverlening;  

 3 initiatieven hebben de aanvraag ingetrokken bij gebrek aan een kartrekker; 

 4 initiatieven bleken geen echte challenges, maar zijn activiteiten die vanuit de 

subsidiemogelijkheden van het Sociaal Domein gefinancierd kunnen worden; Zij 

hebben aanvragen daarbinnen gedaan; 

 1 initiatief is erg omvangrijk en heeft meer voorbereidingstijd nodig; 

 Over 1 initiatief heeft de Commissie Right to Challenge nog nadere vragen uitstaan 

en willen ze ondersteuning in de financiële beoordeling; 

 1 initiatief is goedgekeurd door de Commissie Right to Challenge en kan uitgevoerd 

gaan worden.  

Er is een enthousiaste en zeer betrokken kerncommissie gevormd, die kritisch kijkt naar 

de initiatieven. Het werken met een inwonerscommissie is voor veel mensen even 

wennen, maar wordt als erg positief ervaren. Een jaar verder komen we erachter dat de 

uitwerking van de Right to Challenge ook dilemma’s met zich meebrengt. Deze 

dilemma’s willen we graag met u bespreken. 

 

 

 Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 

 Coalitieafspraak 

 Motie/amendement/toezegging 

 Anders, namelijk  

 

 

Besluit van college van burgemeester en wethouders 

1. Het informeren van de raad ten aanzien van de dilemma’s die spelen rond 

Right to Challenge te weten; 

a. Het initiatiefvoorstel van de inwoners blijkt soms achteraf te botsen 

met reeds eerder genomen raadsbesluiten.  

b. De initiatieven zijn zelden direct substitutie.  
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Fout! Ongeldige bestandsnaam. 

c. De inwoners die zich melden voor de RtC, zijn regelmatig sociaal 

ondernemers. Dat betekent dat er een commerciële component aan 

zit. 

d. Initiatieven kunnen niet altijd een begroting aanleveren.  

e. Er is geen budget gereserveerd voor de initiatieven wanneer ze 

worden gehonoreerd. 

2. De raad verzoeken om een A-avond te wijden aan deze dilemma’s en 

eventuele gevolgen voor de werkwijze van de Right to Challenge. 

 

 

Argumenten/kanttekeningen 

1a. Het initiatiefvoorstel van de inwoners blijkt soms achteraf te botsen met reeds eerder 

genomen raadsbesluiten.  

De inwonerscommissie bepaalt inhoudelijk of ze akkoord is met een initiatief. De 

ambtelijke toets aan de voorkant is zeer beperkt, zoals vastgesteld in de ‘Right to Bid’ 

(commissienotitie Right to Challenge, juni 2015). Daar is voor gekozen vanuit de 

overtuiging dat inwoners het beste weten wat het beste antwoord is op hun 

ondersteuningsvraag. Zo komt het voor dat de commissie akkoord is, maar dat dit 

achteraf blijkt te botsen met eerder genomen besluiten door de raad. Achteraf ontstaat 

dan onduidelijkheid over implicaties voor het bestemmingsplan, het toetsingskader 

maatschappelijke opvang, wettelijke kaders voedsel en waren autoriteit, inspectie 

gezondheidszorg etc. 

 

1b. De initiatieven zijn zelden direct substitutie.  

Hoewel de initiatieven zelden direct tot substitutie leiden, kan vaak wel voor de 

commissie aannemelijk gemaakt worden dat het op termijn leidt tot afname van 

tweedelijns inzet. Dat de initiatieven niet direct tot substitutie leiden, kan meerdere 

oorzaken hebben; 

 Verschillende initiatieven hebben een opstartfase nodig voordat ze 

daadwerkelijk vervangend kunnen zijn. Dat betekent dat er tijdelijk dubbel 

gefinancierd moet worden; 

 veel van de aangemelde initiatieven zijn preventieve activiteiten waarvan de 

commissie het aannemelijk vindt dat het een teruggang van tweedelijns 

producten betekent. Dit is echter slechts indirect substitutie. 

 

1c. De inwoners die zich melden voor de RtC, zijn regelmatig sociaal ondernemers. Dat 

betekent dat er een commerciële component aan zit. 

De verwachting was dat er zich hoofdzakelijk inwonersinitiatieven zouden melden die 

een beter alternatief zouden hebben voor bestaande professionele producten. We zien 

dat het merendeel van de initiatieven niet hoofdzakelijk op vrijwilligers draait, maar dat er 

een verdienmodel voor een sociaal ondernemer onder ligt. Dit mag ook. De 

raadscommissie heeft zich immers positief uitgelaten om ook ondernemers in het sociaal 

domein de mogelijkheid te geven een challenge aan te gaan. Toch zien we dat als een 

sociaal ondernemer alleen werkt, dit gauw neigt naar inkoop of subsidie. Pas wanneer 

een verbinding gemaakt wordt met vrijwillige bewonersinzet komt de oorspronkelijke 

gedachte van het Right to Challenge weer in beeld. De raad heeft over challenges door 

ondernemers in het sociaal domein geen expliciete uitspraak gedaan. 
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1d. Initiatieven kunnen niet altijd een begroting aanleveren.  

Een begroting is één van de voorwaarden om voor de RtC commissie te kunnen 

verschijnen. Veel initiatieven hebben een huisvestingsvraag. Daar kunnen ze vaak pas 

concreet over worden, als ze weten of hun voorstel (deels) gehonoreerd wordt. 

We zien dat veel organisaties twijfelen of - als er toekenning plaatsvindt- , dit wel het 

hele bedrag zal zijn. Dat betekent dat ze niet met verhuurders, makelaars of 

projectontwikkelaars aan de slag willen/kunnen, voordat duidelijk is wat hen wordt 

toegekend. De tijd- en energie-investering die het vraagt om meerdere scenario’s uit te 

werken, vinden initiatiefnemers wel erg veel werk, zonder enige garantie. 

 

1
 
e. Er is geen budget gereserveerd voor de initiatieven wanneer ze worden 

gehonoreerd. 

Bij het opstellen van de commissienotitie was het uitgangspunt dat er sprake zou zijn 

van rechtstreekse substitutie. We komen er nu achter dat;  

 Initiatieven soms een preventief karakter hebben. Dat vraagt om een 

voorinvestering waarop je (mogelijk) pas later de vruchten plukt; 

 initiatieven vaak een opstartfase hebben, waardoor je tijdelijk dubbele kosten 

draait; 

 daar waar sprake is van subsidie, frictiekosten opgevoerd kunnen worden door 

de professionele tweedelijns-partij die wordt gechallenged. 

 

Kosten en dekking 

nvt 

 

Ter inzage gelegde stukken 

nvt 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,  

 

 

 

 

secretaris  


