
Voorbereidingsmemo

Meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 9 september 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Initiatiefvoorstel omgekeerde Right to Challenge

Initiatiefvoorstel Omgekeerde Right to Challenge

Korte samenvatting:
De initiatiefnemer (D66) wil door middel van dit initiatiefvoorstel het college de opdracht geven om 

een tweejarige pilot in te voeren met betrekking tot omgekeerde right to challenge. 

Om als bewoner samen met de gemeente op te trekken, of o zaken over te kunnen nemen, moet je 

als bewoner weten waar je aan bij kunt dragen of wat je kunt overnemen. Hiervoor is transparantie 

nodig. Om aan deze transparantie bij te dagen stelt D66 daarom een pilot met een omgekeerde Right 

to Challange voor. Niet de bewoner daagt de gemeente uit, maar de gemeente daagt de bewoners 

uit. De omgekeerde Right to Challenge is niet alleen een middel om bewoners de mogelijkheid te 

bieden om de gemeente makkelijker uit te dagen, maar ook een manier om meer met elkaar in 

gesprek te gaan. 

De initiatiefnemers hebben in het voorstel een vijftal vragen geformuleerd die zij beantwoord wenst 

te zien tijdens de tweejarig durende pilot. 

Vermeld op LTA?
X Nee

Deadline?
X Nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Initiatiefvoorstellen/Initiatiefvoorstel-Omgekeerde-Right-to-Challenge-2.pdf


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie, zodat partijen hun politieke visie over het initiatiefvoorstel kunnen uitdelen.

Voorgeschiedenis
n.v.t.

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Tijdens de meningsvormende bijeenkomst zal duidelijk moeten worden of er voldoende draagvlak is 

voor het initiatiefvoorstel, en of de initiatiefnemers hun voorstel nog willen aanpassen.

Nadere informatie
…
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