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Welke dilemma’s kom je bij de 

uitvoering van R2C tegen?
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Voorstellen

• Introductie 

• Voorstelronde

• Uitleg spelregels

• Start dilemmaspel

• Van Right 2 Challenge naar brede aanpak

• Ruimte voor discussie en onbeantwoorde vragen



Opzet

Wie ben je?

Vanwaar je interesse in R2C? 

Heb je een concrete vraag?



Gewoon beginnen of van te voren 

afspreken wat te challengen valt 

(kaders vaststellen)?
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Dilemma: 1 Waar te beginnen



Het is nodig het recht om te challengen

juridisch vast te leggen
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Dilemma 2: Juridische verankering



Right 2 Challenge roept op tot een 

strijd en plaatst bewoners en 

ambtenaren tegenover elkaar?
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Dilemma 3: Foute naam



Sta je aan de kant van de gemeente of 

aan de kant van het initiatief?
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Dilemma 4: Who’s site are you on



Alle ambtenaren moeten dit kunnen of 

alleen een klein cluppie?
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Dilemma 4: Met zijn allen



Soepel omgaan met je kaders of 

kaders naar de letter opvolgen?
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Dilemma 5: Heilige kaders



Bewoners nemen taken over en 

worden daarmee eigenaar
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Dilemma 6: Wie is de eigenaar



R2C is meer dan zelfbeheer
R2C moet gaan over grotere en vaak integrale 
initiatieven.
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Dilemma 7: R2C geen zelfbeheer!



Het gaat niet om kwantiteit maar om het 

ontvankelijker worden van gemeenten voor 

initiatieven
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Dilemma 8: Kwantiteit of kwaliteit 



De initiatiefnemers beschikken over een 
rechtsvorm.

De initiatiefnemers moeten geworteld zijn in de    
buurt/wijk of het gebied

De initiatiefnemers challengen een huidige 
lokale voorziening of gemeentelijke taak

De uitvoering bedraagt niet meer dan de 
huidige kosten

Op basis van de kennis en ervaring van de 
betrokken initiatiefnemers is aannemelijk dat 
zij de prestatie kunnen leveren

Het initiatief wordt gedragen door de wijk of 
buurt

Het initiatief schaadt geen andere bewoners

Kader R2C Rotterdam



• Past het initiatief  binnen (Utrechtse) wet- en regelgeving?

• Past het in het huidige beleid en beleidsregels? 

• Wie maakt er gebruik van het initiatief?

• Is dit initiatief een aanvulling op of beter dan wat anderen doen?

• Wat kost het initiatief in euro’s? En wat wordt daarvan aan de gemeente gevraagd?

• Is er sprake van co-financiering, bijdragen, inzet?

• Worden er maatschappelijke kosten bespaard met dit initiatief en bij wie? 

• Wat is het rendement van dit initiatief in vergelijking met andere partijen? 

• Wordt het initiatief gedragen door de groep voor wie 

het is bedoeld? 

• Dragen bewoners/ondernemers zelf actief bij 

(geld/inzet) in de uitvoering van het initiatief? 

• Hebben initiatiefnemers rekening gehouden met 

verschillende belangen?

• Wat maakt het verschil met andere partijen als het 

gaat om betrokkenheid van de vrijwilligers en de 

doelgroep?

Het waarderen van 

een 

maatschappelijk 

initiatief Betrokkenheid
(wordt het gedragen?)

Legitimiteit (mag het?)

Rendement 
(wat levert het op?)

Publieke 

waarde
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Proces initiatieven Utrecht

Initiatief

Regulier proces

Gids- en adviesfunctie: Initiatievennetwerk

Groene-Golf-Team
- Weegt initiatief
- Bij positief antwoord:

financiering (of andere 
ondersteuning bijv. ruimte)

- Zoekt oplossingen

Indien 
nodig:
Beslistafel

Besluit

Contact binnen 3 dagen 

Kan binnen 2 weken in I-netwerk

Advies I-netwerk ter plekke

Binnen 1 maand na 

aanmelding in GGT

Binnen 2 weken na GGT 

besluit naar I-nemer

Indien nodig: binnen 2 weken 

na GGT op Beslistafel 

Binnen 2 weken na 

Beslistafel besluit naar I-

nemer

Termijnen



Sporen Rotterdam
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Ruimte binnen 

aanbesteding

10% opdracht 

welzijnsinstellingen 

Opnemen in 

standaardformat

aanbesteding

Actief zoeken naar 

mogelijkheden

Draagvlak 

creëren 

Andere mogelijkheden

20 hectare vergroening
Geld voor inrichting

Beheer via R2C



Samengevat

Rotterdam Utrecht

Specifiek R2C proces Breed proces, groene golf team

Wethouder kent toe Binnen bestaande kaders, anders naar bestuur

Bottum up Bottum up

Format voor een challenge op site

Evaluatie in oktober en doorontwikkeling Right 2 
Cooperate Evaluatie in juni en vervolgstappen

Right 2 challenge Bewonersbod



Vragen en wat heb je gemist?
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