
 

Forum Samenleving d.d. 6 maart 2023
 
Agendapunt: Raadsvoorstel “Startnotitie Sociaal Akkoord Oudewater
 

 
Vragen:

1. Bij kanttekening 1.1 wordt een waarschuwing gegeven dat de planning en uitvoering onder 
druk kan komen te staan door diverse ontwikkelingen.
Vraag: Is er op dit moment voldoende capaciteit/uren om conform de planning aan de slag te 
gaan?

2. Financiën: Er is incidenteel 50.000,= opgenomen voor het opstellen van het Sociaal Akkoord.
Vraag 2a: Als er meer nodig is dan 50.000,=, is er dan ruimte voor in de begroting en zo nee, 
wat dan?
Vraag 2b: Wat wordt er nu precies bekostigd met die 50.000,= ?? Wordt er b.v. externe 
ondersteuning mee ingehuurd ?? 

3. Quote in de inleiding van de startnotitie: “In het Sociaal Akkoord leggen de
maatschappelijke partners en de gemeente gezamenlijk hun ambities voor de komende jaren 
vast".
Vraag: Wat is het akkoord nu precies is, wat is de definitie van het akkoord en tot wat verplicht
het en wie?

4. Een aantal keren wordt het hoofdlijnenakkoord aangehaald in de tekst, b.v. bij kaders en 
doelstelling.
Vraag: Welke onderwerpen van het hoofdlijnenakkoord worden nu meegenomen in het 
Sociaal Akkoord. In hoeverre zijn dat vastomlijnde kaders. Gaarne meer 
achtergrondinformatie over ontstaan van de wens te komen tot een Sociaal akkoord.

5. Quote in paragraaf 4.1.a: “Het gaat goed in het sociaal domein in Oudewater, er is geen 
aanleiding tot een wijziging van koers ten opzichte van het huidige beleid”. 
Vraag 5a: Waar is deze uitspraak op gebaseerd? Heeft er een evaluatie van voorgaande jaren
plaatsgevonden?
Vraag 5b: Als er uit inventarisaties bij maatschappelijke organisaties blijkt dat er heel veel 
moet gebeuren wat dan precies?

6. Paragraaf 4.1.f stelt als kader dat ambities haalbaar moeten zijn binnen budget en capaciteit.
Vraag 6a: Waarom wordt dit kader meegegeven. Dat komt toch pas aan de orde na de 
vaststelling van het akkoord ?
Vraag 6b: Wie bepaald gedurende het proces van opstellen Sociaal Akkoord dat ambities niet 
haalbaar/betaalbaar zijn. Dat is toch een taak (budgetrecht) van de Raad ?

7. In paragraaf 4.1c staan de term “bestaanseenzaamheid”
Vraag 7a: Wat wordt met deze term bedoeld ? 
Vraag 7b: Krijgt het element “fysieke gezondheid” ook een plek in dit akkoord ?



8. In paragraaf 4.2.a (wie betrekken we) missen we onder meer de inbreng van de inwoners, de 
kerken/diaconieën/PCI, KBO/PCOB en De Wulverhorst.
Vraag:  Worden deze partijen niet gehoord ?

9. Vraag: Horen "ouderen" ook niet in 5b genoemd te worden? 

10. De mijlpalenplanning is zeer ambitieus. Tussen de vaststelling van het Sociaal Akkoord door 
het college en de vaststelling door de gemeenteraad zit maximaal 4 weken. 
Vraag: Waarom wordt de Raad in deze planning maar beperkt in de gelegenheid gesteld om 
met partners in gesprek te gaan. Waarom die haast?

11. Vraag: Wanneer worden wij als Raad in het proces meegenomen om te komen tot een 
uitvoeringsovereenkomst? Waarom de vaststelling van het uitvoeringsbesluit inperken tot een 
collegebesluit en geen “raadsbesluit” gezien het grote belang hiervan voor de hele 
Oudewaterse gemeenschap?

12. In 2021 is het Rapport “Zicht op senioren 2021” opgesteld n.a.v. preventieve huisbezoeken 
aan zelfstandig wonende ouderen van 80+. Dit rapport wordt afgesloten met een veelheid aan
conclusies en aanbevelingen.
Vraag; Krijgt dit rapport een plek in de Sociaal Akkoord en zo ja, op welke wijze?
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