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Betreft: advies over de Maatschappelijke agenda Sociaaldomein Oudewater (MAG) 

Oudewater, 7-maart-2019 
Verzonden per mail! 

Naar aanleiding van uw verzoek van 18 februari 2019 omtrent een advies over de " MAG" 
berichten wij u het volgende: 

Geachte mevrouw Waanders en Vlooswijk ,beste Wieke en Ivonne, 

ng 

u 

Wij hebben de volgende documenten ontvangen via de mail en post: 

» Het raadsvoorstel 

» De bestuursopdracht 

» De Maatschappelijke agenda Sociaaldomein Oudewater (MAG) 

Op 4 maart heeft onze voorzitter, dhr. G. Hoogendoorn, de Forumavond bezocht waarop de MAG 
besproken is; op 5 maart heeft de Participatieraad (P-raad) zich nog gebogen over de tekst van 
de MAG. 

Daarbij is gekeken naar de beleidsvoornemens, de onderbouwing, motivatie en verdere 
uitwerking. In eerste observatie viel het de P-raad op dat het een abstracte voorstelling van 
zaken betreft van waaruit beleidsvoornemens en verdere uitwerking is beschreven voor de 
komende 4 jaar. Een nadere uitleg met betrekking tot het " hoe" ontbrak in de meeste gevallen. 

Er wordt gesproken over inspanningsverplichtingen, maar niet over het daarmee te bereiken 
resultaat. Daarnaast is er geen verdere financiële onderbouwing, noch verantwoording in de 
MAG aangetroffen. Wij vermoeden dat dit laatste separaat in de begroting Sociaaldomein is 
opgenomen. Ons advies strekt derhalve niet verder dan de beschreven 5 thema's, voorafgegaan 

door de visie van de Gemeente. 



Dit advies is verder gegeven vanuit de betrokkenheid van de P-raad bij de burgers van 
Oudewater en de door ons gevoelde verantwoordelijkheid voor diezelfde burgers. 

De P-raad stelt vast dat het een goed leesbaar stuk is en tevens dat er in de loop van de 
afgelopen jaren al op diverse deelgebieden al de nodige adviezen zijn gegeven. 

Volledigheidshalve verwijzen wij daar dan ook naar. 
Verder stellen we vast dat veel zaken in Oudewater goed lopen, mede dankzij de grote inzet van 
het goed functionerende Stadsteam. Zoals eerder al opgemerkt is de P-raad blij met de 
onafhankelijkheid van het Stadsteam en we gaan ervanuit dat dit ook in de toekomst zo zal 

blijven. 

Nog enkele losse opmerkingen: 

» De aandacht voor de jeugdzorg is een punt van zorg vanwege het gegeven dat maar 25^) 
van de doorverwijzingen via het Stadsteam loopt. 

» Schuldhulpverlening komt wel voor in een van de thema's. Het valt echter op dat hier 
alleen de professionele hulpverlening wordt benoemd en niet de vrijwillige 
Schuldhulpmaatjes. Verder vragen wij ons af of er geen discrepantie is tussen de cijfers 
van probleemgevallen met (dreigende)schulden en de tot nog toe vastgestelde aantal 

hulpvragers. 

» De aanpak van de alcohol en drugsoverlast zonder de specialistische hulp van de Jellinek 
(al eerder over bericht) lijkt ons niet adequaat. 

» Tenslotte zien we nog immer de door ons zo noodzakelijk geachte regisseur voor 1 plan 
voor 1 gezin nog steeds niet opduiken in de stukken, ondanks onze regelmatige 
aandacht daarvoor. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en wensen u veel succes met de verdere 
uitwerking en besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Drs. G.A. Hoogendoorn, Dhr. J.W. van Zijl, MSc 

Voorzitter Secretaris 

I.v.m. elektronische verzending is dit stuk niet ondertekent. 
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