DAAG ME UIT!
The “Right tot challenge” in de Wmo 2015
“Het amendement is aangenomen met 143 stemmen tegen 5”

Het amendement in de Wmo (toelichting)
• Hiermee wordt het, naar Brits voorbeeld, mogelijk dat op buurtniveau

een right to challenge wordt toegepast. De indiener hecht veel
waarde aan initiatieven van de burger en wil graag dat deze
initiatieven ook tot uiting komen. Daarnaast kennen bewoners hun
buurt, ze weten wat er speelt en spelen daar op in. Daarom moeten
bewoners, georganiseerd de gemeente kunnen uitdagen om (een
deel van) de zorg van de Wmo die door de gemeente wordt geleverd,
beter uit te voeren dan de gemeente dat doet. Bewoners krijgen het
recht om de gemeente uit te dagen als ze denken dat ze de zorg in
hun buurt beter kunnen verlenen dan de gemeente. Gemeenten
zullen in hun beoordeling ook de sociale meerwaarde van
bewonersinitiatieven meenemen. Immers, inwoners van een wijk
beschikken over kennis over de wijk, over vrijwillige inzet en betrokkenheid van bewoners. Bewoners hoeven geen bod te doen op de
gehele zorgtaak van de gemeente, ze kunnen ook een bod doen op
een apart geografisch of thematisch perceel.

Artikel 2.6.7 Wmo - lid 1 en 2
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen
voorwaarden worden bepaald waaronder ingezetenen en
maatschappelijke initiatieven bij de uitvoering van het
beleid kunnen worden betrokken, het uitvoeren van taken
van het college op grond van deze wet daaronder
begrepen.
2. In de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van
bestuur wordt bepaald:
a. welke eisen gelden voor het door ingezetenen en
maatschappelijke initiatieven laten uitvoeren van taken
van het college;
b. op welke wijze en aan de hand van welke criteria de
effecten worden geëvalueerd.

De VNG reageert zuinig
• Tekst modelverordening:

Bij amendement 158 is artikel 2.6.7 aan de Wmo 2015
toegevoegd. Bij AMvB kunnen gemeenten voorwaarden
opgelegd krijgen over hoe ze moeten omgaan met
maatschappelijke initiatieven op het terrein van
maatschappelijke ondersteuning. De VNG is van mening
dat gemeenten hiervoor kunnen aansluiten bij hun beleid
met betrekking tot burgerinitiatieven.

Lokaal voorbeeld (1)
• Gemeenteraad Ede roept college op:

Om bij de begroting 2015-2018 te komen met voorstel tot
reservering van een budget voor particuliere initiatieven
(Right to Challenge) op het gebied van overheidstaken in
het kader van de WMO, Jeugdwet, Participatiewet,
Beheer Openbare Ruimte etc.

Lokaal voorbeeld (2)
• Gemeenteraad Zwolle roept college op:

Inwoners actief op de hoogte stellen van het
uitdagingsrecht dat zij krijgen en hen zo nodig te
begeleiden bij de uitoefening van dat recht
De wethouder van PvdA-huize heeft al toegezegd het
Right to challenge in de Wmo-verordening op te nemen.

