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Datum: 12 februari 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok en wethouder J.I.M. Duindam 
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Onderwerp: Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater 

De raad besluit: 

De visie, uitgangspunten en het beleid voor het Sociaal Domein, zoals vastgelegd in de nota 
Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater, vast te stellen. 

Inleiding: 

De gemeente Oudewater wil het Sociaal Domein verder ontwikkelen. Gemeenten zijn inmiddels ruim 
vier jaar verantwoordelijk voor de nieuwe gedecentraliseerde taken waarmee wij onze inwoners 
ondersteunen. Uit de evaluatie van het Sociaal Domein in 2018 bleek dat het op onderdelen goed 
loopt, maar ook dat er verbetering mogelijk is. Voorbeelden zijn het functioneren van het 
Jeugdstelsel, de positionering van het Stadsteam, de toegankelijkheid van algemene voorzieningen, 
de (maatschappelijke) participatie van inwoners die lang in de bijstand zitten en het bereik van 
schuldhulpverlening. 

Het Sociaal Domein is omvangrijk. De gemeenteraad stelde in de afgelopen jaren meerdere notities 
vast die van invloed zijn op onze koers. Denkt u daarbij aan het coalitieakkoord, de 
programmabegroting, de evaluatie van het Sociaal Domein en diverse beleidsvoorstellen op 
onderliggende beleidsterreinen. Juist vanwege de omvang van het domein, is het onze ambitie om 
zo integraal en samenhangend mogelijk te werken. Daarom stellen wij uw raad voor om de visie, 
uitgangspunten het beleid vast te stellen in een Maatschappelijke Agenda (MAG). 

De MAG vormt het beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities wil realiseren. 
Voor de eenduidigheid en uniformiteit werken wij het beleid uit in dezelfde vijf thema's als in de 
begroting, namelijk: 
1. Gezondheid en bewegen 
2. Groei, ontwikkeling en leren 
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3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid 
4. Werk en inkomen 
5. Wonen en leefomgeving 

Door te werken in thema's, werken wij zoveel en zo goed als mogelijk integraal en samenhangend. 
Wij verwachten dat het thematisch en opgavegericht werken bijdraagt aan overzicht voor uw raad en 
alle betrokkenen. 

De b e v o e g d h e i d van de raad komt voor t uit de v o l g e n d e wet - en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

De gemeentewet regelt dat de gemeenteraad beleid vaststelt. Het staat tevens specifiek benoemt in 
de Jeugdwet en Wmo (raad stelt het beleidsplan vast). 

Beoogd effect: 

Een integraal en samenhangend beleidskader voor het Sociaal Domein dat overzicht en 
uitgangspunten biedt voor de ambities in deze raadsperiode. 

Argumenten: 

1. In de MAG staan de visie, uitgangspunten en het beleid uitgewerkt voor deze raadsperiode. Dit 
vormt het kader voor het college om de voorgenomen veranderingen uit te voeren. 

2. De MAG is thematisch en opgavegericht. Dit bevordert het overzicht op dit omvangrijke domein. 
Het is de bedoeling om te werken vanuit een integraal kader en daarmee te voorkomen dat er 
teveel afzonderlijke beleidsnotities worden voorgelegd, waardoor de samenhang verdwijnt. 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

Financiën: 

In de Programmabegroting is incidenteel C 250.000,- beschikbaar voor de implementatie. Na de 
vaststelling van het beleidskader ontvangt uw raad een uitwerking van de inzet van dit 
implementatiebudget. 

Uitvoering: 

De uitvoering van de diverse projecten start na vaststelling van de MAG. Op onderdelen is het 
college reeds begonnen, zoals het onderzoek naar de positionering van het Stadsteam. 

Communicatie: 

De Participatieraad Oudewater is om advies gevraagd. U ontvangt hun reactie separaat. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

- Coalitieakkoord (18R. 00443) 
- Eindrapportage bestuursopdracht Evaluatie Toegang Sociaal Domein gemeente Oudewater. (18R. 
00473) 
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Bijlagen: 

- Maatschappelijke Agenda Oudewater 
- Bestuursopdracht 

De indiener: 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris De burgemeester 

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