
MOTIE VAN ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) en BJÖRN ROS (D66/GroenLinks) INZAKE 
HET RECHT OP UITDAGEN GEMEENTE (‘RIGHT TOT CHALLENGE’)  
 
Voorgesteld: 6 november 2014 
 
Nr. 2014 – 19 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr. 89424, agendapunt 4 B, over de Aanbieding Programmabegroting 2015 
en het Collegeprogramma; 
 
constaterende dat: 
 
1. met de overdracht van taken van het rijk naar de gemeente een beroep wordt gedaan op 

inzet, eigen regie en participatie van burgers om de zorg beter en dichterbij mensen te 
organiseren; 

2. als gevolg van een door de Tweede kamerfracties van GroenLinks en PvdA ingediend en 
aangenomen amendement, nu in de Wmo de mogelijkheid bestaat om de gemeente uit 
te dagen wanneer inwoners denken de zorg beter (zelf) te kunnen organiseren; 

3. volgens het wetsvoorstel (artikel 2.1.3, derde lid) in de Wmo-verordening moet worden 
geregeld op welke wijze inwoners worden betrokken bij de uitvoering van de wet; 

4. het daarnaast op meerdere beleidsterreinen (jeugdzorg, Participatiewet, beheer 
openbare ruimte en duurzaamheid) denkbaar is dat burgers en maatschappelijke 
initiatieven met innovatieve plannen komen; 

 
is van mening dat: 
 
1. het niet wenselijk is dat breed gedragen initiatieven van burgers sneuvelen als gevolg 

van te weinig draagkracht of financiële middelen; 
2. er voorwaarden bepaald moeten worden waaronder inwoners en maatschappelijke 

initiatieven bij de uitvoering van het beleid betrokken worden; 
3. inwoners actief op de hoogte gebracht moeten worden van het recht om de gemeente uit 

te dagen, wil het een succes worden; 
  

verzoekt het college om op korte termijn met een voorstel naar de raad te komen en daarin 
aan te geven: 
a. hoe en onder welke voorwaarden inwoners het recht om de gemeente uit te dagen 

binnen de Wmo kunnen uitoefenen; 
b. hoe het recht om de gemeente uit te dagen verankerd kan worden; 
c. hoe het recht om de gemeente uit te dagen breder ingezet kan worden op andere 

beleidsterreinen zoals bij de Jeugdwet, Participatiewet, Beheer Openbare Ruimte en 
Duurzaamheid; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Arianne Ripmeester (PvdA)   Björn Ros (D66/GroenLinks)    
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 23: EVR, SGP, PvdA, CDA, D66/GL, CU, VVD, P18P 
Tegen 6: LR 
 
Afgedaan met raadsinformatiebrief nr. 1143011 in de commissie Samen leven  
d.d. 1 december 2016 


