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Motie – MAG het iets meer zijn? 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gelezen het raadsvoorstel 
´Programmabegroting 2023´, 
 
constaterende dat: 

1. deze begroting een aanzienlijk deel van de resultaten en inspanningen verplaatst naar de nog op 
en vast te stellen Maatschappelijke Agenda 2023-2027; 

2. het raadsvoorstel ‘Proces Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en verlenging Maatschappelijke 
Agenda 2019-2022’ door de raad zal worden behandeld op 8 december; 

3. bovengenoemd voorstel de raad laat kennis nemen van een op te starten participatieproces 
door maatschappelijke organisaties en gemeente om de Maatschappelijke Agenda (hierna te 
noemen MAG) te herijken; 

4. de financiële consequentie van bovengenoemd procesvoorstel aan de raad ter kennisgeving 
worden voorgelegd in de Kadernota 2024-2028, 

 
overwegende dat:  

1. voorafgaand aan het opstellen van de MAG 2019-2022 de raad geen actieve rol of positie heeft 
gehad en zijn kaderstellende functie niet heeft kunnen vervullen; 

2. de ervaring leert dat deelnemers aan een uitgebreid participatieproces de voorkeur geven aan 
duidelijke kaders vooraf in plaats van correcties achteraf; 

3. de raad na het tot stand komen van de MAG 2019-2022 tijdens informatiesessies eveneens 
kennis kon nemen van de resultaten en inspanningen behorend bij programma 3 Sociaal Domein 
en er geen mogelijkheden voor aanpassingen en vaststelling meer waren, 

 
verzoekt het college: 

1. de evaluatie van het tot stand komen van de MAG 2019-2022 met de raad te delen; 
2. alvorens het participatieproces MAG 2023-2027 op te starten een startnotitie voor te leggen aan 

de raad met daarin minimaal opgenomen: een voorstel voor financiële kaders, de verwachtingen 
ten aanzien van het eindresultaat, een tijdslijn en de rol van de raad; 

3. het eindresultaat van de MAG 2023-2027 te voorzien van een verschillenanalyse ten opzichte 
van de eerdere versie en hier tijdens het gehele proces rekening mee te houden, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Saskia van Altena, D66 Woerden 
Reem Bakker, Woerden&Democratie 
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Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Florian van Hout, VVD 
Herma Verbeij, LijstvanderDoes 
Femke Merel van Kooten, Splinter 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Florian van Hout, De Woerdense VVD 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden 
in zijn openbare vergadering, gehouden op 17 november 
2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


