
Motie 4. ‘Right to Challenge’ in Roosendaal 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 5 en 9 november 2020,  
gehoord hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2021; 
 
Overwegende dat:  

▪ Een Right to Challenge (uitdaagrecht) inwoners de mogelijkheid biedt gemeentelijke taken over 
te nemen wanneer zij van mening zijn het zelf beter of goedkoper te kunnen doen; 

▪ Het gezamenlijk oppakken van een taak kan leiden tot een verhoogde sociale cohesie en 
maatschappelijke betrokkenheid in een straat of buurt; 

▪ Een hogere sociale cohesie veel voordelen kent, waaronder een verlaging van eenzaamheid en 
(gevoel van) onveiligheid; 

▪ Een Right to Challenge past in een moderne gemeente die haar inwoners centraal stelt en haar 
inwoners wil faciliteren bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid; 

Constaterende dat:  

▪ Een Right to Challenge principe in verschillende Nederlandse gemeenten bestaat als vorm van 
burgerparticipatie; 

▪ Het invoeren van een Right to Challenge al enige tijd genoemd wordt als wenselijke 
ontwikkeling;  

▪ De gemeente Roosendaal echter nog geen kaders kent omtrent een Right to Challenge; 
▪ De recentelijk aangenomen motie ‘Meer duidelijkheid over burgerparticipatie bij toekomstige 

participatietrajecten’ geleid heeft tot een raadswerkgroep Participatie; 

Van mening zijnde dat: 

▪ De raadswerkgroep Participatie de aangewezen partij is om Roosendaalse kaders omtrent een 
Right to Challenge te formuleren; 

Verzoekt de raad:  

1. Om de raadswerkgroep Participatie de opdracht te geven om in samenwerking met het college 
en ambtenaren kaders uit te werken voor de invoering van een Right to Challenge in 
Roosendaal; 

2. Dit proces samen te laten vallen met de uitwerking van de participatieladder die al bij de 
raadswerkgroep Participatie belegd is; 

3. Een Roosendaals Right to Challenge gelijktijdig met of als onderdeel van de participatieladder ter 
vaststelling aan de raad voor te leggen; 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 
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Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 


