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Inhoud

Raadsvoorstel en motie ‘MAG het iets meer zijn’

Aanleiding, achtergrond en evaluatie

Doel nieuwe Maatschappelijke Agenda

Kaders proces

Hoe gaan we het proces vormgeven?

Planning

Vragen?



✓ Motie op 17-11 aangenomen

✓ Concept startnotitie n.a.v. motie:

➢ Evaluatie vorige Maatschappelijke Agenda

➢ Kaders voor participatieproces

➢ Planning en overzicht proces en rol stakeholders inclusief rol gemeenteraad

✓ Vanavond input ophalen op dit concept stuk

✓ Aanpassingen verwerken daarna startnotitie ter vaststelling naar raad 

✓ Voorstel inrichting woordvoerdersoverleg Sociaal Domein vanaf januari 2023

Raadsvoorstel en motie ‘MAG het iets meer zijn’



Aanleiding, achtergrond en 
evaluatie

07-12-2022



Achtergrond: huidige koers SD

07-12-2022

Voorliggend Versterking sociale basis 

Toegang Invoering casemanagement: sturen op instroom, doorstroom en 

uitstroom

Maatwerk Inkoop: sturen op uitstroom en tarieven

Regie Datagestuurd werken → Plan Do Check Act (P&C)



Evaluatie proces huidige Maatschappelijke Agenda (1) 

✓ Begin 2022 evaluatie huidige Maatschappelijke Agenda

✓ Lessen uit vorig proces:

➢ Intensief participatieproces met diverse stakeholders 

➢ Draagvlak voor Maatschappelijke Agenda bij partners

➢ Rol gemeenteraad in participatieproces beperkt

➢ Bij besluitvorming aanvullende kaders door gemeenteraad 

meegegeven

Aanbeveling: meer aandacht voor tijdens uitvoering (blijvende) rol en 

betrokkenheid stakeholders

07-12-2022



07-12-2022

1. Koers vasthouden maar op onderdelen intensiveren: inhoudelijke/financiële houdbaarheid;

2. Datagedreven werken intensiveren

3. Bewustwording/scherpte in rollen en verantwoordelijkheden gemeente-inwoners-

organisaties

4. Versterking integraliteit binnen de organisatie

5. Versterking samenwerking partners extern en in de regio

6. Beter aansluiten bij leefwereld en ervaringen van inwoners.

Evaluatie inhoud huidige Maatschappelijke Agenda (2)



Kaders nieuwe Maatschappelijke Agenda

→ In Bestuursakkoord ambities Sociaal Domein

→ Bestuursakkoord vertaald naar Collegewerkprogramma en programmabegroting 2023

→ Bestuursakkoord, CWP en programmabegroting basis voor herijking Maatschappelijke 

Agenda

→ Concept startnotitie opgesteld n.a.v. motie → gezamenlijk kaders aanscherpen en vaststellen

07-12-2022

Participatie

proces

Evaluatie 

MAG 2019-

2022



Doel
Nieuwe Maatschappelijke Agenda



Gezamenlijk vaststellen en uitvoeren koers Sociaal Domein 

partners en gemeente:

a) Partners en gemeente geven gezamenlijk uitvoering en 

sturing aan deze koers door aan koers concrete doelen en 

acties te koppelen

b) De inwoner staat hierin centraal 

c) Participatieproces voor totstandkoming en uitvoering 

Maatschappelijke Agenda. 

Doel herijking Maatschappelijke Agenda

07-12-2022

➢ Opstellen drieluik:

1. Beleidskader

2. Uitvoeringsagenda (jaarlijks in programmabegroting)

3. Kwaliteitsmonitor



Kaders proces
(concept)

07-12-2022



Kaders proces nieuwe Maatschappelijke Agenda (1) 

07-12-2022

➢ Gezamenlijk proces met alle partners (participatie)

➢ Inwoners centraal in ons werken en denken

➢ Integraliteit voorwaardelijk: breed Sociaal Domein+

➢ Aansluiten op beweging samenleving - werken vanuit 

Positieve Gezondheid

➢ Samenwerking met andere domeinen

➢ Voortbordurend op collegewerkprogramma en begroting:

❖ focus en haalbare ambities

❖ uitvoering monitoren en bijsturen tijdens looptijd



Financieel kader nieuwe Maatschappelijke Agenda (2) 

07-12-2022

➢ Huidig budget is financieel kader, tenzij zaken hervormingsagenda Jeugd, 

participatieproces, of trends aanleiding geven tot intensivering beleid.

• Aankondiging eventueel aanvullend budget via kadernota

• Financiële vertaling na vaststelling Maatschappelijke Agenda (begroting 2024-

2028)



Hoe gaan we het proces 
vormgeven?

→ Inspiratie
→ Participatie
→ Communicatie
→ Implementatie

(→ evaluatie)

07-12-2022



✓Workshops en lezingen

✓Instrument ‘goede gesprek’ 

met inwoners

✓Gemeenschappelijke taal

Inspiratie: Positieve Gezondheid

07-12-2022



✓ Intensief participatieproces voor breed draagvlak en 

ophalen kennis en expertise

➢ MEEpraten partners bij beleidskaders

➢ SAMENwerken bij uitvoeringsagenda 

✓ Raad gedurende hele proces kaderstellende rol

✓ Participatieraad/cliëntenraad: MEEpraten, 

SAMENwerken, adviseren (formele adviesrol)

✓ Themagroepen bij opstellen uitvoeringsagenda

✓ Ook bij uitvoering partners blijvend betrekken

Participatie (1)



Participatie: mijlplanning (2)

07-12-2022

→ mijlpalenplanning uitgewerkt in detailplanning incl rol stakeholders → zie startnotitie blz 9



Participatie: mijlplanning (3)

✓ Vaststelling beleidskaders in maart 2023

✓ Uitwerking uitvoeringsagenda na maart 2023

✓ Vaststelling uitvoeringsagenda in september 2023

✓ Risico’s die planning beïnvloeden:

• Uitstel hervormingsagenda

• Partners die aangeven weinig ruimte te hebben

• Schaarste personeel (intern en extern)

• Eventuele crises/ontwikkelingen (Oekraine/energiearmoede) 

07-12-2022



Rol gemeenteraad

07-12-2022

✓ Gemeenteraad kaderstellende rol:

➢ Gedurende proces op diverse momenten kaders stellen en bijsturen

➢ Voor themasessies met partners gezamenlijk kaders vaststellen

➢ Voorstel inrichting periodiek overleg/woordvoerdersoverleg



✓ Communicatieplan met daarin verdere uitwerking

✓ Duidelijkheid voor stakeholders:

➢ Proces en planning

➢ Manieren en momenten om invloed uit te oefenen

➢ Welke rol zij hebben

Communicatie 

07-12-2022



Implementatie en evaluatie

✓ Monitoren beleidsdoelen via kwaliteitsmonitor

✓ Gezamenlijk met partners KPI’s (indicatoren) bepalen

✓ Bijstellingen budget en inhoudelijke resultaten via de programmabegroting

07-12-2022



Vragen/toelichting?

07-12-2022



✓ Missen jullie nog zaken? 

✓ Komt dit tegemoet aan de oproep die gedaan is via 

de motie?

✓ Zijn er nog zaken die wij niet benoemd hebben waar 

we nog aandacht voor moeten hebben?

✓ Afspraken vervolgproces

Vragen?

07-12-2022


