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AAN DE LEDEN VAN DE GEMEENTERAAD
Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor te besluiten om:
1. De Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam vast te stellen;
2. De Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam in werking te laten treden op 1 januari 2018.
3. Kennis te nemen van het Databoek Meetindicatoren Maatschappelijke agenda HardinxveldGiessendam.

De secretaris

De burgemeester

drs. R. ’t Hoen MPM

D.A. Heijkoop

Conform voorstel college besloten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 september 2017.
De griffier

De voorzitter

A. van der Ploeg

D.A. Heijkoop

gemeente

Hardinxveld-Giessendam
Vervolg raadsvoorstel

Inleiding
Op 24 november 2016 heeft uw raad de Rapportage Businesscase Maatschappelijke Agenda
vastgesteld. Hiermee slaat onze gemeente een nieuwe richting in bij het aanpakken van
maatschappelijke
vraagstukken
en
de
samenwerking
met
inwoners,
verenigingen,
vrijwilligersorganisaties en professionele maatschappelijke organisaties, de MAG-partners, hierbij. De
maatschappelijke vraagstukken die in Hardinxveld-Giessendam leven staan voortaan in één agenda:
de Maatschappelijke Agenda, kortweg de MAG.
Beoogd effect
Komen tot één samenhangende agenda voor de verdere versterking van de lokale samenleving in
Hardinxveld-Giessendam.
Argumenten
1.1 We hebben de MAG samen met MAG-partners opgesteld.
Samen met de MAG-partners hebben we bepaald welke maatschappelijke vraagstukken een plaats
krijgen in de agenda. Hier zijn de acht belangrijkste vraagstukken uit voortgekomen, de ‘Acht van de
MAG’. Als basis is de startfoto gebruikt. De keuze voor acht vraagstukken brengt een duidelijke focus
aan in de aanpak. We hebben de Klankbordgroep MAG nauw betrokken bij het opstellen van de MAG.
1.2 De vraagstukken uit de samenleving vragen om een integrale benadering.
De acht vraagstukken in de MAG staan niet op zichzelf; ze vertonen een bepaalde mate van
samenhang. Door hen samen te brengen in één agenda kunnen we goede verbindingen leggen.
1.3 De MAG is de inhoudelijke basis waar vandaan we de inzet van de MAG-partners vormgeven.
Het opstellen van de agenda is een essentieel onderdeel van de implementatie van de werkwijze van
de MAG. De agenda vormt het vertrekpunt voor de penvoerder(s) en MAG-partners om 2018 aan de
slag te gaan met het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering. Dit plan wordt door de
penvoerder(s) namens alle MAG-partners die hier een aandeel in hebben ingediend bij de gemeente.
2.1.Hiermee voldoen we aan de inhoudelijke aspecten voor de invoering van de nieuwe werkwijze
Bij de vaststelling van de Rapportage Businesscase Maatschappelijke Agenda heeft de gemeenteraad
een aantal inhoudelijke voorwaarden benoemd voor het voorbereidingsjaar 2017. Eén van de
inhoudelijke voorwaarden is om de MAG vanaf 1 januari 2018 in werking te laten treden.
3.1 De MAG verwijst naar het Databoek Meetindicatoren Maatschappelijke agenda HardinxveldGiessendam
Het databoek bevat de nulmeting van elke meetindicator.
Kanttekeningen
1.1 De MAG kent geen specifieke looptijd
De MAG is een dynamisch document dat inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen. We herijken de
agenda wanneer ontwikkelingen in de samenleving hierom vragen. Het aflopen van de MAG-opdracht
is een vast moment waarop we kijken of aanpassing van de MAG noodzakelijk is.
1.2 De beschikbare meetindicatoren bieden niet altijd de gewenste informatie
We hebben de kwantitatieve meetindicatoren geselecteerd uit bestaande monitoren en onderzoeken.
We constateren dat de vraagstelling in die monitoren en onderzoeken niet altijd de gewenste
informatie biedt voor de sturing op de doelen van de MAG. Ook is de frequentie van de onderzoeken
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in veel gevallen laag. In 2018 onderzoeken we daarom met het Onderzoekscentrum Drechtsteden
onderzocht of, en zo ja in hoeverre, we voor de sturing op de MAG een monitor moeten opzetten.
2.1 We leggen het intrekkingsbesluit voor het huidige beleid apart voor
Met de inwerkingtreding van de MAG per 1 januari 2018 vervalt op een aantal onderwerpen het
huidige beleid. Het besluit om deze beleidsnota’s in te trekken leggen we voor 31 december 2017 aan
de gemeenteraad voor.
Communicatie
We brengen de MAG actief en breed onder de aandacht bij de inwoners, verenigingen, vrijwilligers- en
professionele maatschappelijke organisaties. Een veel gebruikt communicatiemiddel hierbij is de
MAG-update, waarmee de MAG-partners regelmatig digitaal op de hoogte stellen van ontwikkelingen
op het gebied van de implementatie van de MAG.
Vervolg
Nadat de Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam door middel van vaststelling is
bekrachtigd door de gemeenteraad start het aanbestedingsproces van de penvoerder(s) van de MAG.
We moeten dit proces begin 2018 afronden met de contractering van de penvoerder(s). Vanaf dat
moment gaan de penvoerder(s) en MAG-partners met elkaar aan de slag om een plan voor 2019 op te
stellen. Voor het overgangsjaar 2018 is voor de MAG-partners een financiële overgangsregeling
ingesteld.
Bijlagen
1. Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam.
2. Databoek Meetindicatoren Maatschappelijke Agenda Hardinxveld-Giessendam.
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