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De Startnotitie Sociaal Akkoord bevat een voorstel voor de kaders en het proces voor het 
op te stellen Sociaal Akkoord. 

1. Zijn de participatieraad, stadsteam en/of andere maatschappelijke organisaties 
betrokken geweest bij het opstellen van deze startnotitie? 

Tussen gemeenten bestaat verschil in wat een maatschappelijke agenda of sociaal 
akkoord omvat. Soms beperkt tot de Jeugdwet, WMO en participatiewet, soms wordt 
gekozen voor een veel bredere omvang. 

2. Kan het college aangeven welke omvang gekozen wordt en waarom gekozen 
wordt voor die omvang?

3. Welke behoefte moet het Sociaal Akkoord invullen? 
4. Waarom wordt nu gesproken over een Sociaal Akkoord en voorheen over een 

Maatschappelijke Agenda?

Het College van B&W neemt als basis het hoofdlijnenakkoord van de coalitie. Het 
hoofdlijnenakkoord zelf bevat het voornemen om de aflopende Maatschappelijke Agenda 
in de zomer van 2022. raadsbreed te “bespreken, evalueren en aanscherpen om te 
komen tot een Maatschappelijke Agenda 2.0”. In de huidige situatie staat dat de 
ingezette koers van de MAG effect heeft. Dit zien we terug bij de inhoudelijke kaders: het 
gaat goed en er is geen aanleiding op de ingezette koers te wijzigen.

5. Waar baseert het college deze vaststelling op? Zijn effecten in kaart gebracht, 
bijvoorbeeld ook door dit aan onze inwoners te vragen?

6. Zo ja, waarom is de Raad niet bij deze evaluatie betrokken (zoals in het 
hoofdlijnenakkoord van de coalitie aangekondigd) en geïnformeerd?

7. Voorbeelden van een dergelijke evaluatie zijn te vinden bij de gemeente Lelystad 
(zie de site van Thuis in Lelystad). Is het college voornemens de inwoners te 
betrekken in de evaluatie?

8. Kunt u in het algemeen aangeven welke interne en externe analyses worden 
gemaakt aan het begin van het proces die input vormen voor het nieuwe sociale 
akkoord dienen?

9. Waarom kiest het college het hoofdlijnenakkoord als basis? In hoeverre is het 
hoofdlijnenakkoord daarvoor ontwikkeld?

Het Sociaal Akkoord wordt gebaseerd op een ‘foto’. 
10. Uit welke onderdelen bestaat deze foto? Welke informatie wordt hierin 

meegenomen?
11. Op welke manier wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze ‘foto’ 

die de basis vormt voor de nieuw op te stellen kaders? 

Het begrip Positieve Gezondheid wordt genoemd. 
12. Hoe denkt het college het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te verwerken 

in het Sociaal Akkoord? 

Het landelijk afgesloten Integraal Zorgakkoord gaat naast de zorg ook over het sociaal 
domein. Partijen worden uitgenodigd transformatieplannen op te stellen. Meerdere 
gemeenten zijn al druk met het – samen met partners – opstellen van deze plannen. 

13. Waarom besteedt de startnotitie geen aandacht aan deze belangrijke 
ontwikkeling?
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https://www.lelystad.nl/thuisinlelystad


14. In dit kader bevelen we aan dat de raad zich door middel van werkbezoeken 
verdiept in al in gang gezette goede voorbeelden. Ter lering en inspiratie. 
Voorbeelden: de gemeente Kaag en Brasem, Zoetermeer 2025. 

De startnotitie geeft de kaders voor het (participatie)proces aan. Daarin zullen de 
maatschappelijke partners betrokken worden. 

15. Op welke manier denkt het College de inwoners te betrekken (naast de 
Participatieraad)? Een voorbeeld is de aanpak in Woerden door het instellen van 
een breed samengestelde meedenkgroep van inwoners. 

Het College trekt 50.000,- uit voor de totstandkoming van het Akkoord en het 
uitvoeringsplan. 

16. Waar is de omvang van dit bedrag op gebaseerd? Hoe valt dit te rijmen met de 
inhoudelijke en procesmatige kaders dat er geen grote koerswijziging is te 
verwachten en dat zoveel mogelijk de bestaande overlegstructuren met de 
maatschappelijke partners zullen worden benut?

Tot slot, de geschetste tijdslijn is zeer ambitieus, nog voor de zomer moet er sprake zijn 
van een nieuw akkoord goedgekeurd door de raad. 

17. Waarom wordt gekozen voor deze tijdslijn en kan het college een toelichting 
geven waarom dit realistisch is?
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