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Samenvatting 

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het verlengen van de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 en kennis te 
nemen van het proces om te komen tot een nieuwe Maatschappelijke Agenda 2023-2027.  

  

 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. In te stemmen met het verlengen van de Maatschappelijke Agenda 2019-2022 met een jaar.  

2. Kennis te nemen van het proces om te komen tot een nieuwe Maatschappelijke Agenda 2023-2027.  

3. Bij de kadernota 2024-2028 kennisnemen van mogelijke financiële consequenties voor de uitvoering van de 
Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en deze waar nodig en wenselijk doorvoeren in de begroting 2024-2028.  

 
 
   
 
Inleiding 

Achtergrond herijking Maatschappelijke Agenda  
Het huidige beleidsplan voor het Sociaal Domein, de Maatschappelijke Agenda, is in 2019 vastgesteld en loopt tot en met 
2022. In maart 2022 zijn er verkiezingen geweest en er is een nieuwe coalitie gevormd. Als input voor de 
coalitieonderhandelingen is een quick scan van de huidige staat van het Sociaal Domein/Maatschappelijke Agenda 
uitgevoerd. Hieruit zijn aanbevelingen geformuleerd en opgenomen in het aan de gemeenteraad aangeboden 
overdrachtsdocument. Op basis van de input uit het overdrachtsdocument, de coalitieonderhandelingen en gesprekken 
met de samenleving is door de coalitie een bestuursakkoord opgesteld. De ambities uit dit bestuursakkoord vormen de 
basis voor de herijking van de huidige Maatschappelijke Agenda. In dit raadsvoorstel is uitgewerkt op welke wijze wij het 
proces om de Maatschappelijke Agenda te herijken samen met onze partners gaan vormgeven.   
 
Verlenging huidige maatschappelijke agenda  
De huidige Maatschappelijke Agenda loopt af per 1 januari 2023. In het bestuursakkoord is vastgelegd dat de huidige 
Maatschappelijke Agenda wordt herijkt en de koers blijft vormen binnen het Sociaal Domein. In de nieuwe 



Maatschappelijke Agenda wordt het beleid geformuleerd voor de komende 4 jaar. We sluiten met de Maatschappelijke 
Agenda aan op relevante wet- en regelgeving. Een belangrijk kader voor de komende jaren vormt de nog vast te stellen 
hervormingsagenda Jeugd, en daarmee samenhangend de 2e tranche impuls Jeugd en Wmo en de besteding van de 
gereserveerde jeugdmiddelen. De hervormingsagenda Jeugd verschijnt in januari 2023. Ook willen we met de 
Maatschappelijke Agenda aansluiten op het Integraal Veiligheidsplan (IVP) omdat er veel raakvlakken zijn tussen het 
Sociaal Domein en veiligheid. Het IVP wordt op dit moment opgesteld en zal in 2023 worden vastgesteld. Tot slot is de 
insteek van het proces om de Maatschappelijke Agenda vanuit cocreatie met partners en inwoners op te stellen. Dit 
betekent dat wij aan de voorkant meer tijd investeren in het opstellen van de Maatschappelijke Agenda om zo optimaal 
gebruik te kunnen maken van de expertise van partners en inwoners en daarnaast draagvlak te creëren bij de 
uitvoering.  Dat betekent dat de nieuwe Maatschappelijke Agenda niet per 1 januari 2023 gereed kan zijn. Daarom is het 
voorstel de huidige Maatschappelijke Agenda met een jaar te verlengen.  
 
Inhoudelijke uitgangspunten en proces herijking Maatschappelijke Agenda  
Op basis van het bestuursakkoord is een opdrachtformulering opgesteld voor herijking van de Maatschappelijke Agenda. 
Hierin zijn de opdracht en het proces voor de totstandkoming van de nieuwe Maatschappelijke Agenda verder uitgewerkt. 
Zie hiervoor bijlage 1.  
Als uitgangspunt voor de nieuwe Maatschappelijke Agenda willen wij werken volgens het gedachtegoed van positieve 
gezondheid. Deze brede kijk op gezondheid draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om meer regie te voeren. Dit gedachtegoed wordt omarmt door partners 
en het biedt mooie handvatten om integraler te gaan werken. Om partners, inwoners en de interne organisatie bekender 
te maken met dit gedachtegoed en te inspireren gaan wij dit najaar diverse workshops en trainingen (laten) geven over 
positieve gezondheid. Vervolgens willen we dan vanaf januari 2023 inhoudelijk aan de slag met de Maatschappelijke 
Agenda. Op deze manier kunnen wij met de Maatschappelijke Agenda ook mooi aansluiten op de hervormingsagenda 
Jeugd (en de 2e tranche impuls Jeugd en Wmo en de besteding van de Jeugdmiddelen) en het Integraal Veiligheidsplan. 
Het streven is om einde Q2 2023 de Maatschappelijke Agenda vast te laten stellen in de gemeenteraad. Voor een 
gedetailleerde uitwerking van dit proces en de planning verwijzen wij u naar bijlage 1.  
 
Samenhang toekomst Woerden Wijzer/sturingsfilosofie   
Een belangrijk onderdeel van de herijking van de Maatschappelijke Agenda is ook het formuleren van een toekomstige 
koers voor WoerdenWijzer, de manier waarop wij als gemeente onze toegang willen doorontwikkelen -en daarmee 
samenhangend- een logische en daarbij passende organisatievorm. Het is daarvoor echter wel belangrijk dat eerst 
samen met uw gemeenteraad de visie en kaders met betrekking tot de toekomstige koers worden vastgesteld. Daarna 
pas is het logisch om na te denken over eventuele wijzigingen van de huidige structuur en organisatievorm. Daarbij kijken 
we uiteraard ook naar hoe andere gemeenten de toegang hebben vormgegeven. Uw raad heeft verzocht om een 
informatieavond over Woerden Wijzer. Deze is gepland op 10 november 2022. We zullen tijdens deze avond vooral 
stilstaan bij de huidige werkwijze en daarnaast een korte toelichting geven op bovenstaand proces.  
  

 
 
   
 
Participatieproces 
De nieuwe Maatschappelijke Agenda wordt in cocreatie met relevante partners herijkt. Ook worden inwoners hierbij 
betrokken. Het concept ‘positieve gezondheid’ willen we als gedachtegoed uit gaan dragen bij zowel partners als 
inwoners. Hiervoor zullen we diverse workshops en bijeenkomsten organiseren. Ook bij de uitvoering van het beleidsplan 
en het meten van de resultaten worden partners blijvend betrokken. We maken hierbij gebruik van middelen zoals een 
doorlopende dialoogtafel, online platforms, etc.  
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Met het in cocreatie opstellen van de Maatschappelijke Agenda willen we bereiken dat maatschappelijke organisaties en 
de gemeente een gemeenschappelijk beeld hebben van de visie en koers binnen het Sociaal Domein voor de komende 
jaren. Het gedachtegoed vanuit positieve gezondheid vormt hierin de basis en de inwoner staat hierin centraal. 
Gezamenlijk wordt uitvoering en sturing gegeven aan deze koers.  
  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
We gaan van start met het uitvoeren van de opdracht voor herijking van de Maatschappelijke Agenda zoals geschetst in 



de in bijlage 1 bijgevoegde opdrachtformulering.  
  
 
   
 
Argumenten 
1.1. De uitwerking van de hervormingsagenda Jeugd en de uitwerking van de 2e tranche impuls Jeugd en Wmo kunnen 
worden meegenomen in de Maatschappelijke Agenda  
De hervormingsagenda Jeugd vormt een belangrijk kader voor het (Jeugdzorg)beleid van de komende jaren en de 
besteding van de resterende in de begroting gereserveerde jeugdmiddelen (2e tranche impuls Jeugd en Wmo). Deze 
agenda is pas per januari 2023 gereed. Door de huidige Maatschappelijke Agenda te verlengen en vanaf januari te 
starten met de nieuwe Maatschappelijke Agenda kunnen de kaders uit deze hervormingsagenda meegenomen worden in 
de nieuwe Maatschappelijke Agenda.  
 
1.2. Er kan aangesloten worden op het Integraal Veiligheidsplan  
Er zijn veel raakvlakken tussen het Sociaal Domein en het Veiligheidsdomein. Het is daarom belangrijk dat het beleid 
zoals vastgesteld wordt in het IVP en de Maatschappelijke Agenda op elkaar aansluiten. Doordat het proces van het IVP 
en de MAG gelijk oplopen kunnen we de opgaven gezamenlijk uitwerken en opnemen in beide beleidsplannen.  
 
1.3. We nemen de tijd om een zorgvuldig cocreatieproces met partners en inwoners te doorlopen  
We vinden het belangrijk een zorgvuldig cocreatieproces te doorlopen met onze partners en inwoners. Hierdoor kunnen 
we optimaal gebruik maken van hun expertise en is er draagvlak om de uitvoering gezamenlijk vorm te geven. Het 
zorgvuldig doorlopen van dit proces kost tijd waardoor het niet mogelijk is de Maatschappelijke Agenda eerder dan 
uiterlijk half 2023 vast te stellen.  
 
1.4.  Door de huidige Maatschappelijke Agenda te verlengen voldoen we aan de wettelijke wet- en regelgeving  
Gemeenten zijn op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht om periodiek beleid vast te stellen. De huidige 
Maatschappelijke Agenda loopt per 1-1-2023 af. Wanneer de Maatschappelijke Agenda niet verlengd wordt is er daardoor 
gedurende ongeveer een half jaar geen rechtsgeldig beleidsplan Sociaal Domein.  
  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
Om bijgevoegde opdracht te kunnen uitvoeren is het belangrijk dat de organisatie beschikt over voldoende capaciteit en 
middelen. We hebben het afgelopen jaar gezien dat door diverse crises er veel extra taken zijn bijgekomen in Sociaal 
Domein. Ook is er sprake van schaarste op o.a. het personele vlak bij zowel de ambtelijke organisatie als partners. Beide 
ontwikkelingen maken dat de uitvoering van deze opdracht onder druk kan komen te staan. We monitoren dit en 
informeren uw raad hier tijdig over.    
  
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
In de nieuwe Maatschappelijke Agenda zullen de financiële consequenties nader worden uitgewerkt. Bij de kadernota 
2024-2028 zullen nieuwe ambities en/of nieuw beleid in het kader van de nieuwe Maatschappelijke Agenda worden 
aangevraagd zodat deze verwerkt kunnen worden in de begroting 2024-2028.  
  
 
   
 
Communicatie 
De maatschappelijke partners worden geïnformeerd over dit proces. Voor de uitvoering van dit proces wordt een 
communicatieplan opgesteld.  
  
 
   
 
Vervolgproces 
Zie de in bijlage 1 bijgevoegde opdrachtformulering.  
  
 



   
 
Bevoegdheid raad 
De gemeente is op grond van artikel 2.1.2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning, artikel 2.2 Jeugdwet, artikel 8d 
Participatiewet en artikel 13 lid 2 Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor het opstellen van een periodiek 
beleidsplan Sociaal Domein. De gemeenteraad is op grond van artikel 147, lid 2 in samenhang met artikel 108 lid 1 van 
de Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van beleidskaders. Het uitvoeringsplan wordt vastgesteld door het college.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Opdrachtformulering Maatschappelijke Agenda 2023-2027, D/22/075623  
2. Raadsbesluit verlenging MAG 2019-2022 en proces MAG 2023-2027, D/22/075640 
3. 1e tranche impuls Jeugd en Wmo, Z/21/034059  
 
  


