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RAADSVOORSTEL 
19R.00396 
 
 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 mei 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok en wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s):  Sociaal Domein, Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening, Welzijn 

Contactpersoon:  A.H. Witteveen 

Tel.nr.: gnn E-mailadres: witteveen.h@woerden.nl 
 

Onderwerp: Aanpassing Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater 

 

 

 
De raad besluit: 
 
De visie en uitgangspunten te wijzigen en stelt de aangepaste Maatschappelijke Agenda vast. 
 
 

Inleiding:  

Tijdens de bespreking van de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein constateerde het college 
dat de formulering van de visie en uitgangspunten voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Het is 
geenszins onze intentie verdeeldheid te zaaien. Sterk nog, wij willen graag dat het document 
verbindt. Daarom legt het college een aanpassing aan u voor. Wij hopen daarmee, samen met uw 
raad, het Sociaal Domein vanuit een gedragen kader verder te ontwikkelen. 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
regelgeving: 

De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast. 

Beoogd effect: 

Het college hecht veel waarde aan een breed draagvlak voor de verdere ontwikkeling van het 
Sociaal Domein.  

Argumenten: 

Het is de overtuiging van het college dat onze opvatting niet ver uit elkaar liggen. Wij hopen dat wij 
standpunten kunnen overbruggen door onze taalgebruik te herformuleren in de visie en 
uitgangspunten voor het Sociaal Domein. 
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Kanttekeningen: 

- 

Financiën: 

- 

Uitvoering: 

De visie en uitgangspunten zijn leidende kaders voor de uitvoering. We nemen de aanpaste 
formulering dan ook mee in de verdere uitwerking van effecten, resultaten en inspanningen. 

Communicatie: 

- 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Dit betreft een aanpassing van het raadsbesluit 19R, 00124. 

Bijlagen: 

- Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater versie 1.1. 
- Was – wordt MAG OW (hierin staan de aanpassingen gemarkeerd). 

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 
 
 

 


