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Hier geven we een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van the right to challenge
en buurtrechten van het moment. Het LSA maakt zich al lange tijd sterk voor buurtrechten en
is voortdurend in gesprek met actieve bewoners over deze rechten. Wat is er nodig? Wij
juichen de ontwikkelingen op dit gebied toe, we houden ze in de gaten en geven ze door! Als
je dit leest en iets mist, laat het dan weten via: pleuni@lsabewoners.nl.
We zien drie soorten ontwikkelingen: right to challenge (RtC) binnen WMO (Amstelveen, Doesburg,
Ede, Haren, Hellendoorn, Groningen, Landsmeer, Rotterdam, Tiel, Tynaarlo, Zeist) & Buurtrechten
(Amsterdam, Arnhem, Hilversum, Leeuwarden, Lelystad) en mengvormen (Utrecht pleit voor bredere
inzet, Zutphen en Eindhoven ook).
In één van de gemeenten hebben de buurtrechten aandacht gekregen via het burgerinitiatief, veelal
gebeurde het door raadsmoties. Soms hebben we gemeenten opgenomen in de lijst als er
bestuurlijke interesse is of als rechten zijn opgenomen in de concept-verordening Wmo. Er zijn geen
verworpen moties bekend, de moties worden vaak unaniem of met grote meerderheid aangenomen.
Dit overzicht is niet compleet, er kunnen meer gemeenten met buurtrechten bezig zijn. Wij van het
LSA willen alles wat we weten en kunnen vinden graag delen, zodat mensen van elkaar kunnen leren
over dit onderwerp. Hou ons op de hoogte!

Algemeen:
Het LSA pleit voor een pakket aan buurtrechten en stimuleringsmaatregelen. Met de buurtrechten
krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. De stimuleringsmaatregelen
ondersteunen en stimuleren initiatieven. Lees hier meer.
Het right to challenge is ingebed in de Wmo 2015 Je kunt het amendement hier lezen.
Koepel WMO-raden heeft een ‘handreiking advisering in het sociale domein’ geschreven
De koepel adviseert voor de invulling van het right to challenge binnen de Wmo te kijken naar
Kennisdossier 3: Burgerprojecten zorg en welzijn
Kennisdossier 9: coöperaties voor en door burgers
GroenLinks Zwolle heeft veel voorwerk gedaan voor het right to challenge, ook hebben ze een
modelverordening gemaakt en een eerste overzicht. Kijk hier.
Motie Otwin van Dijk en Linda Voortman aangenomen om het LSA en de VNG een rol te geven in
het opstellen van een handreiking aan gemeentes.
Lees hier de motie
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Mona Keijzer (CDA) juicht buurtrechten toe:

Mona Keijzer (CDA) : Mijn idee! @FietvanBeek: Zeggenschap buurtbewoners over
voorzieningen in UK geregeld in buurtrechten #burgerschap http://t.co/7E2BuTksHO

Buurtrechten op de Landelijke Bewonersdag. Het LSA gaat op de Landelijke Bewonersdag: ‘De regie
terug’ onder de zes- tot achthonderd actieve bewoners een crowdsoucre houden over Buurtrechten.
We willen de kracht van de massa benutten om deze buurtrechten verder uit te werken. Wat moet
er precies moet worden vastgelegd? Welke goede voorbeelden kennen we al? Welke gemeenten zijn
goede plekken om te experimenteren? Lees hier meer

Per gemeente:
Amstelveen
Motie is aangenomen om right to challenge een plaats te geven in de lokale verordening Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015
Lees meer
Amsterdam
Er is een motie aangenomen om right to challenge een plaats te geven in de lokale verordening
Wmo 2015. Het college werkt aan uitwerking
Lees hier de motie
Het bottom-up aanbod om het fundament te leggen onder een Amsterdamse
Buurtwet
Lees over het online platform ‘Maak de buurt’
Arnhem
Er is een motie ingediend om buurtrechten in te voeren. Het gaat om het recht om uit te dagen, te
bieden en te bouwen
Lees hier de motie
Er is brede steun

Doesburg
Motie wordt ingediend om right to challenge in te voeren binnen de Wmo
Lees hier meer
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Ede
Motie is aangenomen om right to challenge in de Wmo op te nemen (voorstel reservering budget
op de begroting)
Lees meer
Eindhoven
Motie is aangenomen om right to challenge in te voeren voor het hele sociale domein.
Lees hier meer
Groningen
Er is een pleidooi en een oproep in de raadscommissie om Right to challenge in te voeren binnen
de lokale verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015
Lees hier meer
Bekijk hier een filmpje
Haren
Er is een initiatief genomen om right to challenge in te voeren binnen de lokale verordening Wmo
Lees hier meer
Hellendoorn
Er is een motie aangenomen door de raad om het right to challenge binnen lokale verordening
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 op te nemen.
Lees hier het nieuwsbericht
Hilversum
Het voorstel van partij Hilversum1 aan college B&W is positief ontvangen (toezegging wethouder)
Lees hier de brief van Hilversum1
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Landsmeer
Motie om right to challenge op te nemen in de lokale verordening Wmo is aangenomen en
opgenomen in beleidskaders
Lees hier ‘Beleidskaders zorg en ondersteuning 2015’

Leeuwarden
Hier is duidelijke interesse.
Wethouder Harry van de Molen via Twitter:

Harry van der Molen @harryvdmolen · 23 okt.
Buurtrechten wat mij betreft ook in Leeuwarden. Maar beter dan erover praten: gewoon doen. In onze
gemeente nu al veel goede voorbeelden.

Lelystad
Hier is het burgerinitiatief aangenomen om Buurtrechten in te voeren
Lees hier meer
Rotterdam
Het right to challenge binnen de Wmo is opgenomen in collegeakkoord
Lees hier meer
Op 20 oktober werd door gemeente een brainstorm georganiseerd onder de titel: Kom maar op!
Tiel
Het right to challenge is opgenomen in de lokale verordening Wmo en in beleidskaders
Lees hier meer
Tynaarlo
Het right to challenge binnen de lokale verordening Wmo is opgenomen in Kadernota 2015
(concept)
Lees de concept Kadernota
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Utrecht
Er zijn twee moties aangenomen
- De motie om de right to challenge binnen de Wmo op te nemen is aangenomen (binnen
raadsvoorstel meedoen naar vermogen)
Lees hier de motie
Lees er hier het nieuwsbericht dat de motie is aangenomen
- De motie om de right to challenge stadsbreed aan te neme.n is aangenomen (binnen
‘vertrouwen vergt lef’) Zie hier de motie
Zeist
De motie om het right to challenge binnen de lokale Wmo verordening op te nemen is
aangenomen
Zie hier de motie
En zie hier het nieuwsartikel dat de motie is aangenomen
Zutphen
De motie om het right to challenge binnen de lokale Wmo verordening op te nemen is
aangenomen binnen Wmo en breder: Jeugdwet, participatiewet, beheer openbare ruimte, etc .
Lees hier de motie
Lees hier het bericht dat de motie is aangenomen
Zwolle
De motie om het right to challenge binnen de lokale Wmo verordening op te nemen is
aangenomen. Daarbij is vastgelegd dat inwoners actief op de hoogte worden gesteld van het
uitdagingsrecht dat zij krijgen en dat zij zo nodig begeleid worden bij de uitoefening van dat recht.
GroenLinks heeft het initiatief genomen tot een brainstorm over dit thema (in aanwezigheid Linda
Voortman).
Lees hier een verslag, modelverordening en relevante teksten
De rechten zijn ook opgenomen in de concept-verordening
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