
Vragen over het Raadsvoorstel Startnotitie Sociaal Akkoord 

1. Kunt u het begrip ‘beknopte startfoto’ nader toelichten? Wat verstaat u hieronder?
De startfoto gaat uit van feitelijke informatie en cijfers vanuit CBS, monitoren van de GGD en andere 
relevante bronnen die ons iets leren over hoe het, op basis van kwantitatieve gegevens, gaat met de 
Oudewaterse bevolking. De toevoeging ‘beknopt’ heeft met de hoeveelheid informatie te maken, er 
wordt voor gekozen geen uitgebreide cijfermatig rapport op te stellen, maar met factsheets (in een 
oogopslag) inzichtelijk te maken wat er speelt rondom een bepaald onderwerp.

2. De stelling ‘er is geen aanleiding tot een wijziging van koers ten opzicht van vorige jaren’ is 
erg strikt gesteld. Zouden de gesprekken richting het sociaal akkoord hier niet alsnog toe 
kunnen leiden? 

Er zijn nu geen signalen dat zaken echt anders moeten worden ingericht dan nu. Of dat we in het 
sociaal domein vanuit heel andere insteek moeten denken. Zoals waar nu preventie belangrijk wordt 
gevonden en het Stadsteam de spil is van onze toegang tot het sociaal domein, dat is koersbepalend. 
Dat betekent niet dat wellicht dingen anders moeten of dat we in uitvoering bepaalde onderwerpen 
belangrijk vinden. Dat laatste zien wij niet als een koers, maar kan met dezelfde blik als we nu al 
hebben.

3. Kunt u het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ toelichten? 
Positieve gezondheid gaat uit van een brede blik op gezondheid, meer dan het niet aanwezig zijn van 
ziekten. Het maakt dat je breder kijkt naar wat invloed heeft op welzijn en gezondheid. Gezondheid 
als het vermogen om te kunnen gaan met uitdagingen in het leven. Zo ook in het sociaal domein: 
alles heeft verbinding met elkaar; in een gezin met kan je zorg in zetten voor het kind met 
gedragsproblemen, maar misschien hebben de problemen uiteindelijk wel te maken met stress in het
gezin door armoede. 
Landelijk wordt positieve gezondheid ook omarmd als gedachtengoed en is het opgenomen in de 
landelijke gezondheidsnota en ook drager van de nieuwe brede SPUK, waarin verschillende 
regelingen rondom gezondheid, sport, cultuur, sociale basis en preventie worden samengebracht.
 

4. Welke capaciteit is momenteel beschikbaar voor de totstandkoming van het sociaal akkoord?
Er is een projectleider en er zijn twee projectmedewerkers bij betrokken, allen niet fulltime.

5. Is aanvullende capaciteit nodig om de uitvoering van het sociaal akkoord door het 
maatschappelijk middenveld te borgen?

Niet op voorhand, maar mocht iets anders blijken vanuit het proces, dan wordt uw raad dat 
voorgelegd.

6. Hoe worden maatschappelijke partijen uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken? Is 
sprake van een open uitnodigingsbeleid? 

We gaan er vanuit dat we goed zicht hebben op mogelijk betrokken organisaties. Vorige week is hen 
een uitnodiging aan organisaties gestuurd om deel te nemen aan een bijeenkomst op 11 mei.


