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Bijlagen 1. Raadsvoorstel, raadsbesluit en startnotitie Maatschappelijke Agenda, 

vastgesteld 21-12-2022 
2. Motie ‘MAG het iets meer zijn’, aangenomen 17-11-2023
3. Aangepaste mijlpalenplanning Maatschappelijke Agenda 2023 

Achtergrond
In oktober 2022 is het raadsvoorstel m.b.t. verlenging huidige Maatschappelijke Agenda en de 
opdrachtformulering voor het opstellen van de nieuwe Maatschappelijke Agenda ter besluitvorming aan 
de gemeenteraad aangeboden. Bij de begrotingsbehandeling op 17 november 2022 is vervolgens de 
motie ‘MAG het iets meer zijn’ aangenomen. Op basis van deze motie is een startnotitie opgesteld. Deze 
is op 8 december tijdens een Politieke Avond toegelicht. Vervolgens is deze op 21 december 2022 ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Voorafgaand aan de besluitvorming is aangegeven 
dat bijeenkomsten die een besluitvoorbereidend of kaderstellend karakter hebben openbaar en binnen 
Raad op Donderdag ingepland dienen te worden en dat het inrichten van woordvoerdersoverleggen, 
zoals voorgesteld in de startnotitie, daarom niet mogelijk is. Er is daarom een voorstel gedaan de 
voorgestelde besluiten aan te passen. Dit voorstel is niet overgenomen, wel is door wethouder Pennarts 
toegezegd dat de gemeenteraad nader geïnformeerd wordt over de vorm waarin we de gemeenteraad 
betrekken. Op basis hiervan is met de griffie afgestemd dat aan de agendacommissie een voorstel wordt 
gedaan voor het inplannen van de sessies. Dit voorstel ligt nu voor.

Werksessies gemeenteraad
Om de gemeenteraad optimaal te betrekken bij het proces voor de totstandkoming van de 
Maatschappelijke Agenda is in de planning rekening gehouden met een aantal werksessies, welke steeds 
voorafgaand aan de gesprekken die wij gaan voeren met Maatschappelijke Partners, plaatsvinden. Zie 
voor een gedetailleerde uitwerking van dit proces de startnotitie Maatschappelijke Agenda. Het doel van 
deze bijeenkomsten tijdens het gehele proces met de gemeenteraad is drieledig:

1. De gemeenteraad gedurende het gehele proces informeren over en betrekken bij de gesprekken 
met de Maatschappelijke Partners zodat hij het proces goed kan volgen.

2. Met de gemeenteraad werksessies organiseren waarin we diverse thema’s nader analyseren aan 
de hand van een ‘scenario- en verschillenanalyse’ (zie startnotitie, bijlage 2). Hiermee geven wij 
de gemeenteraad op geselecteerde thema’s inzage in de startsituatie (zowel inhoudelijk als 
financieel) en bijsturingsmogelijkheden hierin en een afwegingskader waarin duidelijk wordt 
welk effect en impact de keuzes maatschappelijk, financieel en qua uitvoerbaarheid hebben. De 
gemeenteraad geven we daarbij de mogelijkheid input mee te geven voor de werksessies met de
partners op deze thema’s.

3. Terugkoppeling van de werksessies met partners op de thema’s. 

Besluitvorming gemeenteraad
Naast deze werksessies komt er op twee momenten een raadsvoorstel naar de gemeenteraad waarin de 
raad gevraagd wordt de kaders vast te stellen:

1. In het voorjaar van 2023 een raadsvoorstel om het beleidskader Maatschappelijke Agenda vast 
te stellen. Hierin staan de missie, visie, waarden en beleidsuitgangspunten voor de nieuwe 
Maatschappelijke Agenda (zie planning startnotitie, fase 2A, punt 16 en 17).



2. In het najaar van 2023 vaststelling van de uitvoeringsagenda en kwaliteitsmonitor. Hierin is alle 
input uit de werksessies met gemeenteraad en partners uitgewerkt in effecten, resultaten en 
inspanningen per thema.

Verzoek aan de agendacommissie
Het verzoek aan de agendacommissie is om werksessies met de gemeenteraad in te plannen conform de 
planning in bijlage 3. Het gaat om bijeenkomsten van 1 uur in de volgende weken:

Werksessie gemeenteraad: presentatie 
missie/visie/beleidsuitgangspunten/thema's voor scenario- en 
verschillenanalyse

16 februari 2023

Werksessie gemeenteraad: presentatie scenario en verschillenanalyse 
geselecteerde thema's

6 april 2023

Werksessie gemeenteraad: tussentijdse voortgang werksessies 
presenteren

1 juni 2023

Werksessie gemeenteraad: presentatie voorstellen per thema en 
verschillen tov huidige situatie

29 juni 2023

Stellers van dit memo verzorgen de agenda en de eventuele bijbehorende stukken. Deze worden uiterlijk
op de vrijdag voorafgaand aan de bijeenkomst aan de aanwezigen toegezonden.

Oorspronkelijke planning vertraagd
Op basis van de oorspronkelijke planning is in december het verzoek aan de griffie gedaan de sessies in 
te plannen. Vanwege bovenstaand verzoek van de agendacommissie konden de data nog niet worden 
ingepland omdat dit voorstel eerst in de agendacommissie van 19 januari besproken wordt. Dit heeft 
consequenties voor de oorspronkelijke planning, deze schuift een aantal weken op. Dat komt vooral 
doordat de startbijeenkomst met partners na de eerste sessie met de gemeenteraad gepland moet 
worden. De datum kan pas met partners worden gecommuniceerd als duidelijk is wanneer de eerste 
sessie met de gemeenteraad plaatsvindt. Daarom is een startbijeenkomst half februari niet meer 
haalbaar. Daarnaast is de hervormingsagenda Jeugd, waarin een aantal relevante kaders staan voor de 
Maatschappelijke Agenda, vertraagd. Ook om die reden is het logisch de planning met een aantal weken 
op te schuiven. 


