
 CDA VVD Onafh. Prog.Ow CU-SGP TOTAAL griffier 

voor        

tegen       

 aangenomen / verworpen / stemmen staken / ingetrokken 

 

 

  

Amendement 

 

Voorstel agendapunt nr. 10 

 

Raadsvoorstel Startnotitie Sociaal Akkoord Oudewater 

 

 

Onderwerp: Een beter proces voor een beter sociaal akkoord  

 

 

De ondergetekende(n) stelt (stellen) voor om het besluit te wijzigen: 

 

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen op 16 maart 2023, 

 

Besluit  

 

het beslispunt in het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 

De Startnotitie Sociaal Akkoord 2023-2027, en de daarin opgenomen kaders 

voor het vormgeven van he proces, vast te stellen, waarbij de volgende 

aanpassingen in de startnotitie worden doorgevoerd (de aanpassingen): 

  

 

4.2. Kaders voor het (participatie)proces  

Bij het opstellen van het Sociaal Akkoord betrekken we onze inwoners, 

onze maatschappelijke partners, de gemeenteraad en de 

participatieraad Oudewater. Hiermee willen we het draagvlak en de 

betrokkenheid bij de opstelling en uitvoering van het Sociaal Akkoord 

vergroten, gebruik maken van de inhoudelijke expertise van onze 

maatschappelijke partners en een goede basis leggen voor de 

samenwerking bij de uitvoering. Bij dit participatieproces hanteren wij 

de volgende uitgangspunten:  

 

a) We streven naar een gezamenlijk proces met een brede groep 

maatschappelijke partners, waaronder:  

- Participatieraad Oudewater  

- Stadsteam  



 

 

- GGD, Oudewater Vitaal, Wulverhorst (Touwteam) en 

vrijwilligersorganisaties, huisartsen, zorgorganisaties, scholen, 

Woningraat, cultuurmaatschappelijke organisaties, overige partijen met 

een subsidierelatie.  

Bovendien betrekken we onze inwoners direct bij de evaluatie en 

de totstandkoming van het Sociaal Akkoord. 

b) Adviseurs van andere domeinen worden vanaf het begin betrokken 

bij dit proces.  

 

c) We vragen de input van betrokkenen, maar we zijn er van bewust dat 

er al veel gesprekken gaande zijn. We maken daarom zo veel mogelijk 

gebruik van reeds bestaande netwerkbijeenkomsten en al geplande 

overlegmomenten.  

 

d) De discussie met de raad over het (meerjarige) participatiekader 

loopt parallel aan het proces van het sociaal akkoord. We houden zo 

veel mogelijk rekening met de uitkomsten van deze discussie 

gedurende dit proces.  

 

e) Partners geven input, gemeente is penvoerder en verantwoordelijk 

voor het proces.  

 

f) Gedurende het proces worden informatieve sessies 

georganiseerd tussen raad en maatschappelijke organisaties. In de 

planning wordt voldoende ruimte ingepland voor het organiseren 

van werkbezoeken voor de raad. 

 

g) De gewenste evaluatie alsmede de actuele foto worden ter 

bespreking en vaststelling voorgelegd aan de raad gedurende het 

proces en voorafgaand aan het opstellen van het concept sociaal 

akkoord. 

 

h) De gemeenteraad stelt het sociaal akkoord vast als het beleidsplan 

voor het sociaal domein en vervult daarmee de kaderstellende taak die 

zij als raad heeft. 

 

i)  Voorafgaand aan het voorleggen van het concept Sociaal 

Akkoord aan de raad wordt de samenleving, gedurende een 

periode van minimaal 8 weken, de mogelijkheid geboden voor 

inspraak. 

 

 



 

 

 

Toelichting: 

 

De gewenste evaluatie over de effecten van de maatschappelijke agenda, 

zoals opgenomen in het coalitieakkoord heeft nog niet plaatsgevonden. De 

startnotitie bevat een aantal aannames over het functioneren en passend zijn 

van het huidige sociaal domein voor de inwoners van Oudewater. Echter, bij 

het opstellen van de startnotitie zijn maatschappelijke organisaties niet 

betrokken geweest, en in het proces zijn ook inwoners niet direct betrokken. 

Dit is niet in overeenstemming met het voornemen partners breed te 

betrekken bij het opstellen van de sociale agenda. Ook in de 

mijlpalenplanning is geen moment opgenomen geweest voor het gesprek met 

partners uit het sociaal domein. Het amendement is bedoeld om de 

betrokkenheid van deze partners toe te voegen.  

 

In de startnotitie staat ‘De stad is de drager van het sociaal domein. Beleid is 

pas succesvol als het wordt uitgevoerd en daarom betrekken we onze 

uitvoerende partners vanaf het begin van onze beleidsontwikkeling. De raad 

heeft daarom uitgesproken een raadsbreed sociaal akkoord te willen opstellen 

met maatschappelijke partners, als opvolger van de huidige maatschappelijke 

agenda’. Dit is een keuze voor een brede benadering van het sociaal domein. 

De inhoud van het sociaal akkoord zal breed en veelzijdig zijn en het Sociaal 

Akkoord is richtinggevend voor de toekomst van dit brede domein. Daarnaast 

zijn er landelijk nieuwe akkoorden en programma’s vastgesteld, te weten 

GALA, IZA, WoZo, TAZ en de daarmee samenhangende SPUK-regeling 

waarmee nieuwe bewegingen en kansen ontstaan in het sociaal domein. Wij 

constateren dat multidisciplinaire overleggen doorgaans betere inzichten en 

uitkomsten opleveren. Raadpleging bij andere gemeenten toont aan dat de 

betrokkenheid van raadsleden en inwoners in de totstandkomingsfase 

gebruikelijk is, en dat de tijdsduur voor het opstellen van een sociaal akkoord 

of vaker genoemde maatschappelijke agenda doorgaans veel meer bedraagt 

dan 14 weken. Een jaar is geen uitzondering. Wij vinden een goede uitkomst 

belangrijker dan een snel proces. 

 

Fractie(s) en ondertekening indiener(s): 

 

 

 

A. van ’t Veen,  L.J. Oosterom, 

Progressief Oudewater  CDA Oudewater 

 


