Toetsingskader en inrichtingseisen Right to Challenge
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor dit soorten plannen een aantal vragen gesteld
die u kunnen helpen bij het opstellen van uw plan. Dit zijn ook basisgegevens die de
gemeente nodig heeft om uw plan goed te kunnen beoordelen. De inhoud, wat u precies
gaat doen, staat vrij.

Waar moet uw plan aan bijdragen?
Right to Challenge is het recht van bewoners om publieke taken over te nemen van hun
gemeente. Het zijn taken die zij beter of goedkoper kunnen uitvoeren dan de gemeente, of
taken die voordelen opleveren voor de buurt (of in dit geval sportvereniging).
Right to Challenge past binnen de ontwikkelingen die gaande zijn in de samenleving. Er
ontstaan steeds meer initiatieven van burgers om zelf vorm te geven aan hun fysiek en
sociale leefomgeving. Het gaat daarbij om regie en eigenaarschap van bewoners, gekoppeld
aan meer verantwoordelijkheid.

Wat


Omschrijving van de ta(a)k(en) die worden overgenomen (de challenge), welke taak van
de gemeente wordt overgenomen?

Waarom


Omschrijving van de meerwaarde van het zelf uitvoeren ten opzichte van de uitvoering
door gemeente, zoals deze nu plaatsvindt. Waarom wordt juist deze taak overgenomen?

Hoe
Beschrijf in een plan van aanpak..


op welke wijze de taak overgenomen wordt en omschrijf het resultaat dat verwacht wordt



of er draagvlak gecreëerd is en zo ja op welke wijze? Wat zijn de uitkomsten hiervan?
Hoe concreet zijn deze?



de financiën die hiermee gemoeid gaan en de mogelijkheden van een verdienmodel



het expertiseniveau van de initiatiefnemers en uitvoerenden



zijn er (uitvoerings)partners bij de challenge betrokken en zo ja welke?



een globale planning van de verschillende onderdelen



op welke wijze de continuïteit gewaarborgd wordt



de gewenste kwaliteit en de borging hiervan



succes- en faalfactoren



wat van de gemeente gevraagd wordt

1

Toetsingskader


Het plan past binnen wettelijke kaders en regels;



het gemeentelijk vastgoedbeleid, onder andere beschreven in de Kadernota Vastgoed van
2015, is leidend;



de initiatiefnemers dagen een bestaande, huidige gemeentelijke taak uit;



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



de initiatiefnemers zorgen voor draagvlak en kunnen dit ook aantonen;



het initiatief schaadt geen andere verenigingen / betrokkenen;



het initiatief heeft een meerwaarde;



de initiatiefnemers beschikken over een rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting of
vereniging);



de kosten voor de uitvoering zijn niet hoger dan de huidige kosten.
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