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Voorstel insteek thema-avond Maatschappelijke Agenda irt de motie ‘ MAG het iets meer zijn’
In oktober is raadsvoorstel Z/22/051737 / D/22/074754 (zie: raadsvoorstel verlenging MAG en 
opdrachtformulering nieuwe MAG) ter besluitvorming aan uw gemeenteraad aangeboden. Uw 
gemeenteraad heeft dit voorstel geagendeerd ter bespreking tijdens de politieke avond van 8-12. 

Intussen is er door uw raad op 17-11 een raadsbrede motie aangenomen (zie: motie MAG het iets 
meer zijn). Ambtelijk en bestuurlijk willen wij vanuit het Sociaal Domein op 8-12 graag in gesprek over 
hoe wij aan deze motie tegemoet kunnen komen. Ook bestuurlijk en ambtelijk leeft namelijk de wens 
uw raad nauw te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van de Maatschappelijke Agenda en u 
hierin vanzelfsprekend uw kaderstellende rol te laten vervullen. 

Het college is daarom voornemens u op korte termijn de gevraagde startnotitie ter besluitvorming voor
te leggen. Wij hebben al een concept startnotitie opgesteld, zie de bijlage bij deze memo. De concept 
startnotitie is een herschreven en aangevulde versie van de u al toegezonden ‘opdrachtformulering 
Maatschappelijke Agenda- 2023-2027 (bijlage bij het raadsvoorstel)’. In de concept startnotitie is 
geprobeerd de door u in de motie geformuleerde kaders en wensen zoveel mogelijk te verwerken. De 
geelgemarkeerde teksten in de startnotitie geven weer op welke punten de oorspronkelijke 
opdrachtformulering op basis van de aangenomen motie is aangevuld of gewijzigd. 

De concept startnotitie moet gezien worden als concept bespreekstuk. Ons voorstel is uw inbreng en 
aanvullingen op deze concept startnotitie 8-12 op te halen, deze input vervolgens te verwerken en uw 
raad dit stuk 21-12 ter besluitvorming voor te leggen.

Tot slot is ons voorstel om, zoals ook opgenomen in de startnotitie, vanaf januari 2023 een 
woordvoerdersoverleg Sociaal Domein in te richten, waarbij uw raad tijdens het gehele 
participatieproces op de hoogte wordt gehouden en in de gelegenheid wordt gesteld om (aanvullende)
kaders mee te geven en gezamenlijk rekening te houden met de op te stellen ‘verschillenanalyse (punt
3 motie).

Op 8 december zal een presentatie worden verzorgd waarin wij de startnotitie op hoofdlijnen 
toelichten. De technische vragen die zijn gesteld door de fractie van Progressief Woerden zullen 
separaat nog voor 8 december schriftelijk worden beantwoord. 
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