Aan de leden van de gemeenteraad
T.a.v. de raadsgriffie
Betreft: Kompas Right to Challenge

Utrecht, 28 april 2016

Geachte raad,
Graag brengt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) het Kompas Right to
Challenge in de Wmo bij u onder de aandacht. Het Right to Challenge is opgenomen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning. We zien dat het gebruiken van dit recht in de praktijk nog veel
voeten in de aarde heeft. Daarom schreef LSA samen met Movisie en Vilans, in opdracht van het
ministerie van VWS, het Kompas Right to Challenge in de Wmo.
Kompas Right to Challenge in de Wmo
Het kompas geeft voor zowel gemeenten als buurtinitiatieven mogelijkheden weer om de kracht van
buurtinitiatieven in het brede veld van de Wmo te benutten. Met praktische handvaten,
achtergrondinformatie, inspiratie uit andere gemeenten en interviews met ervaringsdeskundigen.
Daardoor is het interessant voor gemeenten die al werken aan de invoering van het Right to
Challenge, maar ook voor een gemeente die zich hier op oriënteert.
U kunt het kompas betrekken in uw raadswerk. Gebruik het als instrument om dialoog aan te gaan in
de lokale samenleving, als ijkpunt voor vernieuwing van Wmo-beleid, als invulling van de
participatieparagraaf in het collegeakkoord of als inspiratie hoe andere gemeenten richting zoeken
met dit toch wel lastige vraagstuk.
Achtergrond: LSA en Right to Challenge
LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor
bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen
uitvoeren. We zien dit als een van de bruikbare mogelijkheden om het lokale samenspel tussen
overheid en burger meer uitnodigend, democratischer en evenwichtiger in te richten. Ruim 1 op de 5
gemeenten heeft het Right to Challenge ingevoerd en experimenteert ermee.
Verzoek
We vragen u kennis te nemen van het kompas en dit waar mogelijk te betrekken op de toegang van
buurtinitiatieven tot Wmo-taken en bijbehorende financiering. Bij voorkeur door het onderwerp te
agenderen in uw raadsvergadering. Belangrijk te vermelden is dat het Right to Challenge in de
praktijk door veel gemeenten breder wordt ingezet dan de Wmo.

Daarnaast willen we u vriendelijk vragen het kompas te verspreiden onder buurtinitiatieven en
relevante samenwerkingspartners in het maatschappelijk middenveld (aanbieders van zorg en
ondersteuning, Wmo-raad, wijk/buurt- en dorpsverenigingen).
Het Kompas is digitaal beschikbaar via www.lsabewoners.nl/rtc/.

Voor al uw vragen en opmerkingen nodig ik u uit contact op te nemen met het bureau van LSA
(lsa@lsabewoners.nl of 030 231 75 11). Wij denken graag met u mee.

Hartelijke groet,

Joke Bakker

Voorzitter Vereniging LSA

