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Rapportage Businesscase MAG

1. Inleiding
Met trots presenteer ik hierbij de rapportage van de uitvoering van de busines-
scase1 naar de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda, met de inmiddels 
bekende afkorting ‘MAG’. Dit is het resultaat van de uitvoering van de opdracht 
die de gemeenteraad op 25 september 2014 aan het college heeft gegeven om 
een alternatieve werkwijze te onderzoeken voor het behalen van maatschap-
pelijke doelen. Dat hebben we gedaan door onze businesscase te richten op de 
vernieuwende werkwijze van de Maatschappelijke Agenda. Een werkwijze die 
zijn oorsprong vindt in de Rotterdamse wijk Charlois en is opgepikt en dooront-
wikkeld door de gemeente Kaag en Braassem. 

Waarom ik trots ben?
Omdat we eerlijk durven te zeggen dat we onze eigen huidige werkwijze niet 
goed meer vinden passen bij de veranderende wereld om ons heen. Dat we graag mee willen gaan met alle ontwikkelingen, maar dat 
onze eigen regels, procedures en beleid dat niet altijd makkelijk maken. Dat we dat graag anders willen en dat we daarom zijn terugge-
keerd naar de gemeenteraad met het verzoek om de opdracht om een nieuw subsidiebeleid op te stellen te wijzigen. 

Trots ben ik ook op de integrale manier waarop de businesscase is uitgevoerd. Met veel toewijding is een projectgroep met ambtenaren 
met verschillende specialismen (o.a. op het gebied van Jeugd, Wmo, Participatie, Volksgezondheid, Economie, Sport, Cultuur, Onder-
wijs, Veiligheid, Juridisch, Financieel, Inkoop en Communicatie) met elkaar aan de slag gegaan. Hierdoor is vanuit verschillende blikvel-
den naar de werkwijze gekeken. Ook is er dankbaar gebruik gemaakt van de kennis, ervaring en leerpunten van de gemeente Kaag en 
Braassem. Wij zien deze gemeente, net zoals de andere gemeenten die al werken met de MAG, zoals de gemeente Alphen aan den Rijn 
en de gemeente De Ronde Venen, als voorbeeld hoe aan de werkwijze van de MAG in de praktijk vormgegeven kan worden en welke 
resultaten dit kan opleveren.

Ook ben ik heel dankbaar voor de inbreng van onze inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties2 tijdens het onderzoeks-
proces. Zij hebben in groten getale gehoor gegeven aan onze oproep om met ons in gesprek te gaan en mee te denken. Hierbij hebben 
zij ons voorzien van zeer waardevolle opmerkingen, vragen om verduidelijking, goede punten en aandachtspunten. Deze inbreng heeft 
flink bijgedragen aan het opstellen van deze rapportage. Een aantal zeer bruikbare adviezen over de werkwijze van de MAG hebben we 
ook uitgelicht in de blauwe tekstkaders in hoofdstuk 4. 

Waarom een verandering?
Ik vind dat iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, in wil zetten voor de gezamenlijke opgave om ervoor te zorgen dat het voor 
onze inwoners prettig wonen, werken en leven is, hiervoor voldoende kansen moet krijgen. Ik wil hierbij kunnen ondersteunen, stimule-
ren en faciliteren. Maar de huidige werkwijze en inzet van de financiële middelen bieden hier niet altijd voldoende mogelijkheid toe. In 
veel gevallen ben ik gebonden aan regels en procedures die volledig voorschrijven hoe zaken uitgevoerd moeten worden en wie wel of 
geen aanspraak kan maken op gemeentelijk steun. Met de businesscase naar de werkwijze van de MAG wil ik u laten zien dat we door 
middel van een andere werkwijze en met een andere inzet van middelen ons meer gezamenlijk zouden kunnen inzetten voor een mooi 
en actief Hardinxveld-Giessendam.

Ik ga de uitdaging aan, u ook?
Er is lef en durf voor nodig om een omslag te maken in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en hierbij anders te gaan (samen)
werken. Ik ben bereid om deze uitdaging samen met u aan te gaan en heb er alle vertrouwen in dat dit een werkwijze is die in ons 
dorp, waar al heel veel gemeenschapszin en samenwerking aanwezig is, voor verdere versterking hiervan kan zorgen.

Met vriendelijke groet,

Trudy Baggerman
Wethouder Sociaal domein gemeente Hardinxveld-Giessendam

1 Een businesscase of een haalbaarheidsstudie is een projectmanagementterm waarin de zakelijke afweging om een investering of verandering te doen 
beschreven wordt. In de businesscase wordt de toegevoegde waarde van de investering/verandering afgewogen, rekening houdend met de aandachts-
punten. Zie verder ook paragraaf 2.7.
2 Met maatschappelijke organisaties bedoelen we professionele en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor maatschappelijke doeleinden.
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2. Context en kaders
2.1 Inleiding
Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente er veel verantwoordelijkheden bij gekregen. Op die datum heeft het Rijk een grote hoeveelheid 
taken op het gebied van de Wmo, Jeugdhulp en Participatie overgedragen (gedecentraliseerd). De gemeente is hierdoor verantwoordelijk 
geworden voor het welbevinden van alle inwoners: van jong tot oud, van gezond tot kwetsbaar. Door de decentralisaties ontstaan er 
kansen voor de gemeente om voorzieningen, hulp en ondersteuning dichtbij inwoners te organiseren en deze goed aan te laten sluiten 
op hun vraag en behoefte. Maar het Rijk heeft ook flink bezuinigd op de budgetten om de nieuwe taken uit te voeren. Hierdoor staan 
deze kansen ook onder druk. De gemeente moet het beter doen met minder budget. Om ervoor te zorgen dat het in Hardinxveld-Giessendam  
voor alle inwoners prettig wonen, werken en leven is en dat iedereen naar zijn of haar eigen vermogen mee kan doen3, staat de 
gemeente voor de uitdaging om voorzieningen, hulp en ondersteuning beter, efficiënter en integraal te organiseren. Hiervoor zal de 
gemeente in moeten zetten op een transformatie van het gehele sociaal domein. 

2.2 Brede benadering 
De transformatie van het sociaal domein vraagt om een brede benadering. De gemeente moet de focus niet alleen leggen op het 
organiseren van samenhang tussen de nieuwe taken, maar het speelveld als geheel bekijken. Van het (preventieve) maatschappelijke 
voorveld tot en met de inzet van zwaardere, specialistische zorg en ondersteuning. Door te investeren in de versterking van het maat-
schappelijk voorveld kan immers de inzet van deze zwaardere, en vaak duurdere zorg en hulp worden voorkomen. Wat precies bedoeld 
wordt met het maatschappelijk voorveld en het speelveld van het sociaal domein wordt uitgelegd door middel van de onderstaande 
‘piramide’. Deze piramide begint met de brede basis van het maatschappelijk voorveld en mondt uit bij de zwaardere, specialistische 
zorg in de smalle top. 

Figuur 1. Speelveld sociaal domein 

3 Conform de Visie/uitgangspunten sociaal domein regio AV, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2013
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2.2.1 Maatschappelijk voorveld 
Het maatschappelijk voorveld, ook wel de 0de lijn genoemd, is het ‘gewone’ leven waarin inwoners ieder naar hun eigen vermogen 
een huishouding voeren, deelnemen aan de samenleving, sporten en hobby’s uitoefenen, werken of naar school gaan en bijdragen aan 
het welbevinden van hun sociale omgeving. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Voor de meeste inwoners is 
dit bijna vanzelfsprekend. Zij kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en nemen actief en volwaardig deel aan de samenleving. 
En meer dan dat: ze geven de samenleving mede vorm, dragen bij aan de economie en bieden sociale ondersteuning aan anderen, 
bijvoorbeeld in de rol van collega, werkgever, goede buur, vriend, vrijwilliger of mantelzorger. Maar deelnemen aan de samenleving gaat 
niet bij iedereen vanzelf. In het maatschappelijk voorveld zijn daarom ook allerlei lokale en regionale basisvoorzieningen aanwezig die 
inwoners op een laagdrempelige manier helpen om mee te doen aan de samenleving. Dit doen zij onder andere door het organiseren 
van activiteiten, waarbij inwoners elkaar ontmoeten en het verstrekken van informatie en advies (preventie). Basisvoorzieningen zijn 
onder andere het consultatiebureau, welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties, sportverenigingen en scholen. 

2.2.2 Sociaal Team 
Voor inwoners die er op eigen kracht en/of met inzet vanuit het eigen sociale netwerk of de basisvoorzieningen niet uit komen heeft de 
gemeente een vangnet georganiseerd; het Sociaal Team. Dit team bestaat uit professionals met specialismen op alle terreinen van het 
sociaal domein: werk en inkomen, jeugd, Wmo en welzijn. De professionals zorgen er gezamenlijk voor dat inwoners met ondersteu-
ningsvragen op een passende manier worden geholpen. Hierbij stimuleren zij een zo optimaal mogelijk gebruik van het eigen netwerk, 
benutting van de basisvoorzieningen, bieden zij zelf hulp waar mogelijk en daar waar nodig halen zij er zwaardere, specialistische hulp 
en ondersteuning bij. Het Sociaal Team vormt hiermee de verbinding tussen de brede basis en de smalle top. De hulp en ondersteuning 
van het Sociaal Team is eenvoudig en voor iedereen toegankelijk. Er is geen doorverwijzing voor nodig.

2.2.3 Specialistische zorg
De zwaardere, specialistische zorg bevindt zich in de top van de piramide, met onder andere de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), 
Schuldhulpverlening en Veilig Thuis4. Het gaat hierbij om de professionele begeleiding en hulpverlening aan kwetsbare inwoners met 
het doel te ‘zorgen dat’ deze inwoners blijven meedoen aan de samenleving en de arbeidsmarkt.  

2.3 Visie inrichting sociaal domein 
Voor de inrichting van het sociaal domein heeft de gemeente in 2013 uitgangspunten en een visie5 vastgesteld. In deze visie gaat de ge-
meente uit van de eigen kracht van de inwoners; inwoners vullen in hun eigen omgeving, hun eigen leven naar eigen keuze in, waarbij 
zij samen met anderen onderdeel zijn van de samenleving. De gemeente gaat ervan uit dat inwoners dit zelf weten te organiseren. Lukt dit 
niet dan ondersteunt de gemeente, samen met alle partners in het sociaal domein, deze inwoners daarbij. Het leveren van maatwerk is 
hierbij een belangrijk aspect. 

Voor de uitvoering van de visie heeft de gemeente een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten luiden in het kort: 
•	 De	kracht	van	de	samenleving
 We gaan uit van eigen kracht en mogelijkheden van inwoners en de omgeving. Inwoners zijn zelfredzaam, maar ook verantwoordelijk 

voor de buurt, wijk of omgeving. Krachten in de samenleving worden voluit benut. Het wordt daarbij gewoon om (eerst) hulp te 
vragen in het eigen sociale netwerk, de wijk of de omgeving. Maar er is een grens aan zelfredzaamheid en de inzet van het netwerk, 
we moeten overbelasting voorkomen. Er blijft een vangnet voor degene die dit niet redt.

•	 Vertrouwen	in	de	samenleving
 We vertrouwen de inwoners, omgeving, professionals en organisaties. Voorschriften, overlegvormen en bureaucratische verantwoor-

dingsstructuren maken plaats voor sturen op prestatie en resultaat. We laten los en vertrouwen erop dat partijen zich verantwoordelijk 
voelen, verantwoordelijkheid nemen en rekenschap afleggen. Dit is de stip aan de horizon, en een groeiproces. Tijdens dit proces 
monitoren we de resultaten en sturen bij als dit nodig is.

•	 Differentiatie	en	maatwerk
 We staan dicht bij onze inwoners en organiseren samen met inwoners en zorg- en welzijnsorganisaties een effectief sociaal netwerk. 

Op het moment dat problemen of vragen dit netwerk overstijgen wordt een passend ondersteuningsaanbod georganiseerd. Hierbij is 
er ruimte voor differentiatie en maatwerk. Geen enkele situatie is gelijk aan de andere, we moeten het verschil durven maken. 

•	 Samenwerken	en	kennis	delen
 We beseffen ons dat wij verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en te bereiken resultaten binnen het sociale domein. Het gaat om 

een complex systeem van inwoners, instellingen, organisaties, gemeente en andere belanghebbenden. Binnen de ontwikkeling van 
het sociale domein pakken de deelnemers (gemeente en maatschappelijke partners) hun rol door samen te werken, kennis en infor-
matie te delen, elkaar te stimuleren en te ontwikkelen en, zo mogelijk te ontschotten. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor de 
inrichting en vormgeving van het sociale domein.

4 Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is het advies- en meldpunt voor alle meldingen, zorgsignalen en adviesvragen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.
5 Visie/Uitgangspunten Sociaal Domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2013.
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2.4 Omslag nodig
Voor de transformatie van het sociaal domein is een (cultuur)omslag in denken en doen noodzakelijk. Hierbij draait het erom het speel-
veld van het sociaal domein anders te bekijken en anders aan te pakken. Meer vanuit de (eigen) kracht van inwoners, minder individueel 
en meer collectief. Een goed functionerend maatschappelijk voorveld is hierbij het fundament. Binnen een goed functionerend maat-
schappelijk voorveld worden problemen door inwoners onderling opgelost. Dit voorkomt dat inwoners een beroep doen op het Sociaal 
Team of zwaardere, specialistische zorg nodig hebben. Inwoners, vrijwilligers, verenigingen, vrijwilligers- en professionele organisaties 
bepalen welke voorzieningen en ondersteuning er nodig is. De inzet, ondersteuning of hulp wordt meer overgelaten aan de kennis en 
expertise van deze groepen. Dit vraagt ook om een gemeente die zich anders gedraagt, die nauw in contact staat met de samenleving, 
weet wat er speelt en samen met inwoners en (maatschappelijke) partners problemen signaleert en oplossingen bedenkt. Het vraagt 
om een gemeente die vertrouwt op de kracht van inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties en open staat voor initia-
tieven die zij aandragen om het woon-, leef- en werkklimaat in Hardinxveld-Giessendam nog beter te maken. Een gemeente die voor 
de uitvoering van deze initiatieven voldoende ruimte biedt, loslaat en erop vertrouwt dat inwoners, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente schept alleen randvoorwaarden en stuurt op 
het behalen van maatschappelijk resultaat in plaats van activiteiten. De eigen organisatie of het proces is niet langer het uitgangspunt, 
maar het te bereiken resultaat voor de inwoners. 

2.5 Herziening opdracht gemeenteraad 
In 2013 heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven (besluit bezuiniging subsidieverlening, 27 juni 2013) om een nieuw 
subsidiebeleid op te stellen. De komst van de nieuwe taken en verantwoordelijkheden en de bijbehorende opdracht om een omslag te 
maken in denken en doen gaf het college in 2014 echter de aanleiding om met een initiatiefvoorstel terug te keren naar de gemeente-
raad. Het college voorzag destijds dat deze omslag niet bereikt wordt als het nieuw op te stellen subsidiebeleid in lijn is met het oude 
beleid, dus met beleidsregels en een verordening. Het opstellen van nieuw beleid zou wel kunnen zorgen voor minder regels en admi-
nistratieve last, feit blijft wel dat er altijd een bepaalde hoeveelheid aan regels en procedures blijft gelden en de werkwijze nagenoeg 
hetzelfde blijft. Het college wilde voorkomen dat binnen afzienbare tijd wederom nieuw beleid of aanpassing van het beleid nodig zou 
zijn om aan de transformatieopgave te voldoen. Het college heeft de gemeenteraad daarom verzocht de opdracht te wijzigen naar een 
opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar een geheel andere manier van werken. 

2.6 Kaders onderzoek
De gemeenteraad heeft op 25 september 2014 ingestemd met het initiatiefvoorstel van het college om de opdracht te wijzigen en heeft 
hierbij de volgende kaders meegegeven: 
1. Geen nieuw subsidiebeleid en bijbehorende subsidieverordening opstellen;
2. Onderzoek uitvoeren naar een geheel andere werkwijze;
3. Deze nieuwe werkwijze moet leiden tot: 

a) Afschaffing van het huidige subsidiebeleid en de bijbehorende Algemene subsidieverordening en Beleidsregels subsidies welzijn.
 b) Stopzetting van alle huidige subsidies.
 c) Uitvoering van gemeentelijke kerntaken door middel van het afsluiten van (inkoop)contracten met (professionele) organisaties.
 d) Waardering van verenigingen en vrijwilligersorganisaties op een andere wijze dan met het verstrekken van een jaarlijkse subsidie. 
 
2.7 Onderzoeksinstrument
Voor het uitvoeren van de opdracht van de gemeenteraad is gekozen voor het instrument ‘businesscase’. Een businesscase biedt de 
mogelijkheid om een investering/verandering te overwegen zonder dat hier in de huidige praktijk al mee wordt gewerkt. De uitkomsten 
van de businesscase betreffen dus niet de werkelijkheid, maar een beredenering of, en zo ja, onder welke voorwaarden een overstap 
op een andere werkwijze voor de gemeente van toegevoegde waarde kan zijn. Hiertoe wordt inzicht verschaft in de huidige werkwijze, 
waar de gemeente tegen aan loopt bij deze werkwijze, hoe de gemeente anders zou kunnen werken en waarmee rekening gehouden 
moet worden als hiervoor wordt gekozen. 

2.8 Onderzoeksrichting: MAG 
Met in het achterhoofd enerzijds de kaders van de gemeenteraad en anderzijds de uitdaging om een omslag te maken in denken en 
werken is besloten de businesscase te richten op de werkwijze van de Maatschappelijke Agenda. De werkwijze van de MAG staat 
landelijk bekend als vernieuwend en passend bij de transformatieopgave. Het draagvlak voor deze richting van het onderzoek is op 18 
februari jl. getoetst in de Raadswerkgroep Sociaal Domein. Op 15 maart is een ambtelijke projectgroep gestart met de uitvoering van de 
businesscase.  

2.9 Reikwijdte 
De uitvoering van de businesscase is erop gericht om een andere werkwijze (instrument) te onderzoeken waarmee de gemeente de 
versterking van de eigen kracht (zelfredzaamheid) en mogelijkheden (participatie) van inwoners in het maatschappelijk voorveld kan 
stimuleren. De hulp en ondersteuning van het Sociaal Team (1e lijnszorg) en de uitvoering van de zwaardere, specialistische zorg op 
het gebied van de Jeugdhulp, Wmo en Participatie (2de lijnszorg) vallen buiten de reikwijdte van het onderzoek. Daarnaast vallen ook 
de subsidies verkregen via indirecte wegen (‘indirecte- of verborgen subsidies’) buiten de reikwijdte. Voor de indirecte subsidies wordt 
momenteel een separaat onderzoek uitgevoerd. 

2.10 Toetreding Drechtsteden 
De gemeente bereidt zich momenteel voor op de toetreding tot de Drechtsteden per 1 januari 2018. Dit proces is echter niet direct van 
invloed op de uitvoering van de opdracht van de gemeenteraad. Het versterken van het maatschappelijk voorveld is en blijft een lokale 
bevoegdheid. Ook na de toetreding tot de Drechtsteden behoudt de gemeente haar vrijheid om zelf te bepalen welke maatschappelijke 
doelen zij in het maatschappelijk voorveld wil behalen en op welke manier zij dat wil doen. 
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2.11 Aanpak onderzoek 
Tijdens het onderzoeksproces is, naast het bestuderen van de informatie over de werkwijze van de MAG, met diverse partijen gesproken 
over deze werkwijze. Zo is de ervaring met het werken met de MAG opgehaald in gesprekken met de portefeuillehouder en medewer-
kers van de gemeente Kaag en Braassem, met de penvoerder De Driemaster en met andere lokale verenigingen en vrijwilligersorgani-
saties uit Kaag en Braassem die activiteiten uitvoeren onder de MAG. Daarnaast is de werkwijze van de MAG lokaal voorgelegd aan 
diverse belanghebbende partijen, waaronder aan inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, het Platform Sociaal Domein/
Wmo-platform en de gemeenteraad. Ten slotte is op onderdelen ook informatie en inspiratie opgedaan door de inzet van deskundigen, 
onder andere op het gebied van Result Based Accountability (hierna: RBA), een beproefde manier om maatschappelijke doelen te bepa-
len en te meten. De uitgangspunten van RBA zijn de basis van het meten en verantwoorden bij de werkwijze van de MAG.

3. Beschrijving huidige werkwijze
3.1 Inleiding
Het organiseren en coördineren van activiteiten en voorzieningen in het maatschappelijk voorveld om inwoners op een laagdrempelige 
manier te stimuleren om mee doen aan de samenleving is al jaren een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het organiseren van 
de zwaardere, specialistische zorg en ondersteuning (1e en 2e lijnszorg) was tot 1 januari 2015 voor het grootste gedeelte de taak van 
de hogere overheden. Om maatschappelijke doelen te behalen in het voorveld wordt al lange tijd met een subsidiebeleid gewerkt. Dit 
beleid is door de tijd een aantal keren aangepast. Het huidige subsidiebeleid is sinds 1 januari 2009 van kracht. Naast het verlenen van 
subsidies geeft de gemeente ook uitvoering aan (wettelijke) taken in het maatschappelijk voorveld door het verstrekken van over-
heidsopdrachten (inkoop van diensten of activiteiten) aan diverse maatschappelijke organisaties en door samen te werken met andere 
gemeenten in de regio. In dit hoofdstuk wordt kort stilgestaan bij deze laatst genoemde werkwijzen, maar wordt de focus vooral gelegd 
op de lokale werkwijze van het subsidiebeleid.  

3.2 Wettelijke taken en regionale samenwerking 
Van het Rijk heeft de gemeente op bepaalde onderwerpen een specifieke (wettelijke) opdracht om een aantal doelen in het maatschap-
pelijk voorveld te behalen. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen 
(0-4 jaar) op basis van de Wet ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE). Aan deze opdracht wordt lokaal uitvoering 
gegeven door samen met de uitvoerende organisaties ieder jaar een uitvoeringsplan op te stellen. De financiële middelen voor de uit-
voering van dit plan worden verstrekt middels een overheidsopdracht op basis van het gemeentelijk inkoopbeleid. Daarnaast werkt de 
gemeente voor de uitvoering van een aantal andere (wettelijke) taken in het maatschappelijk voorveld samen met andere gemeenten in 
de regio. Deze regionale samenwerking vindt voornamelijk plaats vanuit apart ingerichte samenwerkingsverbanden; de gemeenschap-
pelijke regelingen. Zo werkt de gemeente onder andere voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de jeugdgezond-
heidszorg samen met de 16 andere gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezond-
heid & Jeugd. 

3.3 Subsidiebeleid 
Het huidige subsidiebeleid bestaat uit een Algemene subsidieverordening (hierna: Asv), een Nota subsidiebeleid (hierna nota), en 
Beleidsregels subsidies welzijn (hierna: beleidsregels). De Asv is het juridisch kader waarin allerlei (algemene) bepalingen en procedures 
staan beschreven, zoals de soorten subsidies, de termijnen en de weigeringsgronden. De nota biedt (op onderdelen) een nadere toe-
lichting op de Asv. In de beleidsregels heeft het college per beleidsterrein de doelstellingen, de subsidiabele activiteiten, subsidiecriteria, 
subsidievorm en verdeelregels vastgesteld. Voorbeelden van beleidsterreinen uit het huidige subsidiebeleid zijn Bibliotheekwerk, Sport, 
Schoolbegeleidingsdienst, Kunst en Openluchtrecreatie. 

3.3.1 Sturingsinstrument
Met het huidige subsidiebeleid stuurt de gemeente op het realiseren van doelen in het maatschappelijk voorveld. Dit doet de gemeente 
door middel van het verstrekken van subsidies aan diverse (lokale) verenigingen en maatschappelijke organisaties voor het uitvoeren van 
bepaalde activiteiten waarvan wordt aangenomen dat zij bijdragen aan deze doelen. Welke doelen dat precies zijn staat per beleidster-
rein beschreven in de beleidsregels of in sectorale beleidsplannen6. Op basis van de beleidsregels en de Asv beoordeeld de gemeente of 
diensten en activiteiten binnen het gemeentelijk beleid passen en zodoende in aanmerking komen voor een subsidie. Wanneer dit niet 
het geval is worden de activiteiten niet gesubsidieerd. De gemeente verstrekt ook geen subsidie als een vereniging of een maatschappe-
lijke organisatie zelf in de financiën kan voorzien. De waarderingssubsidie (zie paragraaf 3.3.2 en 3.4.7) is hier een uitzondering op.  

3.3.2 Soorten subsidies
Er zijn drie soorten subsidies: product-, activiteiten- en waarderingssubsidies. Een productsubsidie is een structurele subsidie waarbij de 
gemeente aan professionele maatschappelijke organisaties een subsidiebedrag toekent om voor de gemeente een van tevoren over-
eengekomen takenpakket uit te voeren. Een activiteitensubsidie verstrekt de gemeente structureel om activiteiten door een vrijwilligers-
organisatie uit te laten voeren. De derde vorm van subsidie, de waarderingssubsidie, is een incidentele subsidie waarmee de gemeente 
eenmalige activiteiten, experimenten of projecten van een vrijwilligersorganisatie wil ondersteunen. Aan deze vorm van subsidie heeft 
de gemeente geen prestatieverplichtingen verbonden. 
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Productsubsidies
In de praktijk verleent de gemeente productsubsidies aan schoolbesturen voor de schoolbegeleidingsdienst, aan het Bibliotheeknetwerk 
AanZet voor het bibliotheekwerk, aan Welzijnsstichting Servanda voor het welzijnswerk, aan stichting Diaconaal Maatschappelijk werk 
voor het diaconaal maatschappelijk werk en aan Rivas voor de maatschappelijke dienstverlening en het maatwerkgedeelte jeugdge-
zondheidszorg. 

Activiteitensubsidies
Activiteitensubsidies verstrekt de gemeente momenteel onder andere aan Veilig Verkeer Nederland (afdeling Hardinxveld-Giessendam), 
de Volksuniversiteit Hardinxveld-Giessendam, diverse sportverenigingen, diverse zangverenigingen, diverse ouderenbonden, museum De 
Koperen Knop, stichting SIMAV en Oranjevereniging Oranje Trouw.

3.3.3 Subsidiebudget 
De gemeenteraad bepaalt ieder jaar (doorgaans in november) bij de behandeling van de gemeentelijke begroting het subsidiebudget 
en de subsidieplafonds. Dit laatste is de onderverdeling van het subsidiebudget naar de diverse beleidsterreinen. Op het subsidiebudget 
is sinds 2011 een nullijn van toepassing. Daarnaast heeft de gemeenteraad in 2014 besloten om in het kader van de bezuinigingen per 
2016 € 100.000,- te bezuinigen op het subsidiebudget. Deze bezuiniging is gerealiseerd door de bezuinigingsslag die een aantal orga-
nisatie op eigen initiatief of in opdracht van de gemeente al hadden gemaakt (gedeeltelijk) op te voeren en door een aantal subsidie-
plafonds te verlagen. Dit houdt in dat het subsidiebudget van € 1.482.701,-7 (zie bijlage 3) momenteel het maximale budget is voor het 
verlenen van structurele en incidentele subsidies. Het budget dat in 2016 daadwerkelijk is  verstrekt aan subsidies aan verenigingen en 
maatschappelijke organisaties is terug te vinden in het subsidieregister8. Circa 91% van dit totale subsidiebudget wordt momenteel in-
gezet voor het verlenen van productsubsidies aan professionele maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat er in de huidige situatie 
circa 9% van het subsidiebudget wordt ingezet om activiteiten van (lokale) verenigingen en vrijwilligersorganisaties te ondersteunen.  

3.4 Huidige aanpak en manier van (samen)werken
In het huidige subsidiebeleid is voor de structurele subsidies een subsidiecyclus ontwikkeld. Deze cyclus start bij de subsidieaanvraag en 
eindigt bij de vaststelling van de subsidie en is voor product- en activiteitensubsidies nagenoeg hetzelfde. De procedure voor activiteiten-
subsidies is eenvoudiger dan voor productsubsidies. Aan de aanvragers van een productsubsidie worden zowel bij de aanvraag, als bij de 
verantwoording hogere eisen gesteld.

3.4.1 Subsidieaanvraag 
Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen jaarlijks voor 1 juni voorafgaand aan het uitvoeringsjaar bij de gemeente een 
aanvraag indienen voor een product- of activiteitensubsidie. Bij de subsidieaanvraag dient iedere aanvrager digitaal een vragenlijst in 
te vullen en diverse documenten aan te leveren, waaronder een activiteitenplan en een begroting. Aanvragers van een productsubsidie 
dienen daarnaast ook nog een aantal andere documenten aan te leveren, waaronder een beschrijving van het beoogde resultaat van de 
activiteiten en een begroting van het lopende boekjaar en het volgende boekjaar, voorzien van een toelichting.
 
3.4.2 Subsidieprogramma 
Alle ontvangen subsidieaanvragen worden getoetst op de algemene voorwaarden van de Asv en op de specifieke voorwaarden uit de 
beleidsregels of de sectorale beleidsplannen. Met de uitkomsten van de toetsing wordt ieder jaar een subsidieprogramma opgesteld. 
Het subsidieprogramma biedt een overzicht van alle aangevraagde subsidies, voorzien van een advies voor het wel of niet verlenen van 
een subsidie. Dit advies wordt opgesteld in samenhang met de subsidieplafonds per beleidsterrein.

3.4.3 Subsidieverlening
Zodra de gemeenteraad de gemeentelijke begroting heeft vastgesteld neemt het college op basis van het subsidieprogramma een
besluit over de subsidieverlening aan verenigingen en maatschappelijke organisaties. De subsidieaanvragers worden vóór 1 januari van 
het uitvoeringsjaar op de hoogte gesteld van het besluit van het college middels een beschikking. 

3.4.4 Uitvoering 
Verenigingen en maatschappelijke organisaties die een activiteitensubsidie ontvangen, voeren hun activiteiten vervolgens uit op basis 
van het activiteitenplan dat zij hebben ingediend. Met organisaties die van de gemeente een productsubsidie ontvangen worden op 
basis van de ingediende activiteitenplannen nadere afspraken gemaakt. Hierbij worden de gemeentelijke doelstellingen vertaald naar 
activiteiten ter realisatie daarvan. Deze afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 

3.4.5 Verzoek om vaststelling
Na afloop van het uitvoeringsjaar verlangt de gemeente, wederom digitaal, voor 1 juni van de verenigingen en maatschappelijke orga-
nisaties een verzoek om vaststelling van de subsidie. Hierbij dienen zij een verantwoording, bestaande uit een financieel- en inhoudelijk 
activiteitenverslag te overleggen. Deze stukken mogen in geval van activiteitensubsidies globaler opgesteld zijn dan bij productsubsidies. 
Organisaties die een productsubsidie van € 100.000,- en hoger ontvangen dienen daarnaast ook een accountantsverklaring te over-
leggen. Voor activiteitensubsidies van onder de € 1.500,- verlangt de gemeente geen verantwoording. Deze subsidies worden bij de 
verlening gelijk vastgesteld door het college.

7 Dit is het totale budget (inclusief het budget voor de waarderingssubsidies) wat in de begroting voor het uitvoeringsjaar 2016 beschikbaar is voor het 
verlenen van subsidies
8 Te vinden op www.hardinxveld-giessendam.nl, tabblad Bestuur, vervolgens Beleidsnotas en dan Subsidiebeleid
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3.4.6 Subsidievaststelling 
Bij ieder verzoek om subsidievaststelling toetst de gemeente of de activiteiten zijn uitgevoerd zoals bij de subsidieverlening is afgesproken. 
Het inhoudelijk activiteitenverslag wordt hierbij naast het activiteitenplan gelegd en het financiële verslag naast de begroting. Op basis 
van deze beoordeling stelt het college de verleende subsidies vast. Indien een vereniging of maatschappelijke organisatie de verleende 
subsidie niet (volledig) heeft ingezet voor de afgesproken diensten of activiteiten dan kan het college de subsidie lager vaststellen. Het 
overgebleven bedrag wordt teruggevorderd of bij de subsidieverlening voor het volgende uitvoeringsjaar in mindering gebracht. Indien 
de gemeente voor 1 juni na afloop van het uitvoeringsjaar en na herhaaldelijk verzoek tot het indienen van een verzoek om subsidie-
vaststelling geen of een onvolledig verzoek heeft ontvangen dan stelt het college deze subsidie ambtshalve vast. Hierbij kan de subsidie 
lager of op het bedrag van de verlening worden vastgesteld. 

3.4.7 Procedure waarderingssubsidie 
De procedure voor het verkrijgen van een incidentele subsidie (waarderingssubsidie) is anders dan die van de structurele subsidies. 
Een organisatie kan een waarderingssubsidie ten minste 12 weken voor de aanvang van de activiteit bij de gemeente aanvragen. De 
gemeente verzoekt hierbij om een globale omschrijving van de activiteit en een eenvoudige begroting aan te leveren. Alleen lokale 
vrijwilligersorganisaties kunnen aanspraak maken op deze subsidievorm. Een aanvraag voor een waarderingssubsidie wordt direct in 
behandeling genomen en het college neemt per aanvraag een besluit. Een waarderingssubsidie bedraagt maximaal € 500,- per aan-
vraag en kan maximaal 2 jaar voor dezelfde activiteit worden aangevraagd. Jaarlijks is er een budget in de begroting beschikbaar om vijf 
waarderingssubsidies te verstrekken. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

3.5 Sturing en rolverdeling 
Bij de huidige werkwijze is er sprake van een opdrachtgever-opdrachtnemerverhouding. 

3.5.1 Gemeente 

Gemeenteraad	
Bij de huidige manier van werken heeft de gemeenteraad de algemene en juridische kaders bepaald en vastgelegd in een Asv en de toe-
lichtende nota. Daarnaast bepaald de gemeenteraad de financiële kaders. De gemeenteraad stelt ieder jaar bij de behandeling van de 
begroting het subsidiebudget en de verdeling (budgetplafonds) van dit budget naar de diverse beleidsterreinen vast. Bij de vaststelling 
van de jaarrekening van de gemeente controleert de gemeenteraad de (financiële) uitvoering van het subsidiebeleid door het college. 

College	
De uitvoering van het subsidiebeleid binnen de algemene en financiële kaders heeft de gemeenteraad belegd bij het college. Hiertoe 
heeft het college de algemene kaders van de Asv uitgewerkt tot beleidsregels. In de beleidsregels heeft het college per beleidsterrein de 
doelstellingen, de subsidiabele activiteiten, subsidiecriteria, subsidievorm en verdeelregels bepaald. Het college toetst aan de hand van 
de Asv en de beleidsregels of een subsidieaanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden en neemt een besluit over de verlening van de 
subsidies. Bij productsubsidies worden met de professionele organisaties nadere afspraken gemaakt over de uitvoering van de diensten 
en/of activiteiten. Deze afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Tijdens de uitvoering van de activiteiten en/of 
diensten rapporteren de ontvangers van productsubsidies tussentijds over de voortgang aan de gemeente. Met verenigingen en maat-
schappelijke organisaties die een activiteitensubsidie ontvangen worden geen nadere afspraken gemaakt en wordt geen tussentijdse 
rapportage over de voortgang verlangt. De uitvoering van de activiteiten uit het ingediende activiteitenplan wordt in beginsel voldoen-
de geacht. Het college verstrekt activiteitensubsidies om de uitvoering van de activiteiten te faciliteren. De activiteiten moeten passen 
binnen de gemeentelijke doelstellingen maar er wordt niet sterk gestuurd op de outcome. Na afloop van het uitvoeringsjaar toetst het 
college vervolgens of de activiteiten zoals afgesproken bij de subsidieverlening zijn uitgevoerd. Het college neemt daarop een definitief 
besluit over de subsidieverlening (subsidievaststelling). 

3.5.2 Verenigingen en maatschappelijke organisaties
Verenigingen en maatschappelijke organisaties die activiteiten en diensten organiseren die passen binnen het subsidiebeleid kunnen 
hiervoor een subsidie aanvragen bij het college. Met de uitvoering van de activiteiten dragen de verenigingen en maatschappelijke orga-
nisaties bij aan de gemeentelijke doelen uit het subsidiebeleid en sectorale beleidsplannen.

3.6 Knelpunten huidige werkwijze
De gemeente zet al jaren het instrument subsidiebeleid in voor het behalen van doelen in het maatschappelijk voorveld. Bij de uitvoering 
van deze werkwijze zijn in de loop van de tijd diverse signalen ontvangen over knelpunten in deze werkwijze. Deze knelpunten betreffen:

1.	Regeldruk
 Veel huidige subsidieontvangers ervaren druk vanuit de veelheid aan regels waar zij aan moeten voldoen vanuit de Asv en de be-

leidsregels om bij de gemeente in aanmerking te komen voor subsidie. Naast de veelheid aan regels wordt ook de betekenis van (een 
aantal) regels niet altijd (voldoende) begrepen door het gebruik van vakjargon en het niveau van het taalgebruik in het subsidiebeleid. 

2.	Administratieve	last
 De jaarlijks terugkerende cyclus van subsidieaanvragen en -vaststellen zorgt voor hoge administratieve last bij met name verenigin-

gen en vrijwilligersorganisaties. Bij deze partners is niet altijd voldoende tijd en/of capaciteit beschikbaar om alle benodigde stappen 
voor het verkrijgen en laten vaststellen van de subsidie goed te doorlopen. Bij de toetsing van de subsidieaanvragen en verzoeken Dit 
resulteert vervolgens in een constatering door de ambtelijke organisatie dat niet alle verplichtingen vanuit het subsidiebeleid worden 
nagekomen. De hoeveelheid incomplete aanvragen en ontbrekende verzoeken om vaststelling heeft er sinds 2013 toe geleid dat het 
college de bepalingen uit de Asv strenger handhaaft. Dit houdt in dat het college uitsluitend een beslissing neemt op tijdige en vol-
ledige subsidieaanvragen en verzoeken om subsidievaststelling. De strengere handhaving draagt vervolgens weer bij aan de ervaring 
van regeldruk bij huidige subsidieontvangers. 
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3.	Geen	ruimte	in	subsidiebudget	voor	nieuwe	initiatieven
 In de beleidsregels is (in veel gevallen) per beleidsterrein expliciet opgenomen welke organisaties aanspraak kunnen maken op subsi-

die. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat stichting Vrienden van de Koperen Knop aanspraak kan maken op subsidie op het beleidster-
rein ‘Oudheidkunde en Musea’ en muziekvereniging EMS aanspraak kan maken op subsidie op het beleidsterrein ‘Kunst’. Dit bemoei-
lijkt andere of nieuwe partners die met initiatieven willen bijdragen aan de doelen van het subsidiebeleid om aanspraak te maken op 
subsidieregeling. Er is in het huidige subsidiebeleid ook geen budget apart gehouden voor nieuwe partners en initiatieven. Dit heeft 
in het verleden geresulteerd in afwijzingen op subsidieaanvragen van een aantal organisaties, waaronder de subsidieaanvraag van de 
lokale Kledingbank. 

4.	Oneerlijke	verdeling	en	beperkende	criteria	
 Voor het verlenen van subsidie zijn per beleidsterrein in de beleidsregels verdeelregels en criteria voorgeschreven. Deze verdeelregels  

en criteria zorgen op een aantal beleidsterreinen voor knelpunten. Zo wordt de subsidie op het beleidsterrein ‘Sport’ voor een groot 
gedeelte verstrekt op basis van het aantal jeugdleden van de sportverenigingen. De bijdrage van sportverenigingen aan de gemeente-
lijke doelen op het gebied van sport kan dus gelijk zijn, maar de ene sportvereniging ontvangt hier meer subsidie voor dan de andere 
vereniging vanwege het aantal jeugdleden. Sportverenigingen met weinig jeugdleden, maar veel volwassen leden worden hierdoor 
benadeeld. Daarnaast worden op verschillende beleidsterreinen criteria voorgeschreven voor het ontvangen van subsidie, zoals 
deelname van een minimaal aantal leden en het aantrekken een minimaal aantal bezoekers. Deze criteria hebben de afgelopen jaren 
gezorgd voor een aantal afwijzingen, doordat subsidieontvangers niet (langer meer) konden voldoen aan de criteria uit de beleidsregels. 

5.	Geen	sturing	op	resultaat
 Het huidige instrument van het subsidiebeleid is erop gericht om via het financieren van activiteiten  van verenigingen en maatschap-

pelijke organisaties gemeentelijke doelen te behalen. Het beleid is vooral ingericht op de controle van de uitvoering van deze activi-
teiten. Er wordt niet gemonitord of, en zo ja, in hoeverre deze activiteiten bijdragen aan het behalen van het resultaat op de gestelde 
maatschappelijke doelen. Dit is ook niet mogelijk doordat de doelen niet meetbaar (SMART: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdsgebonden) zijn geformuleerd en er per doelstelling geen meetindicatoren zijn bepaald. Hierdoor is het voor de gemeente met 
het huidige instrument alleen mogelijk om te sturen en af te rekenen op de uitvoering van diensten en activiteiten en niet op de effec-
ten en resultaten van deze activiteiten. 
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4. Beschrijving werkwijze MAG
4.1 Inleiding 
De werkwijze van de MAG draait om een andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken en een nieuwe manier van (samen)werken. 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de werkwijze van de MAG in elkaar steekt. 

4.2 Andere aanpak van maatschappelijke vraagstukken 
De MAG is een instrument waarbij inwoners, verenigingen, maatschappelijke partners en de gemeente samen de agenda bepalen en 
naar oplossingen zoeken. Aan deze partners als geheel wordt in deze rapportage gerefereerd door middel van de term ‘MAG-partners’.
De andere aanpak hierbij is dat de gemeente niet langer stuurt op de uitvoering van activiteiten, maar stuurt op het behalen van maat-
schappelijke doelen. Hiervoor wordt gezamenlijk met de MAG-partners een startfoto gemaakt, worden de maatschappelijke vraagstuk-
ken bepaald, doelen opgesteld en wordt afgesproken hoe de voortuitgang op de doelen wordt gemeten.

4.2.1 Startfoto maken
Het vertrekpunt in de werkwijze van de MAG is het maken van een startfoto. 
Hiervoor worden vanuit de gemeente allereerst (bij voorkeur meerjarige) cijfers 
en gegevens over Hardinxveld-Giessendam verzameld en geanalyseerd. Van de-
mografische gegevens over de opbouw van de bevolking tot cijfers op het gebied 
van onder andere gezondheid, werken en leren. Bij het maken van de analyse is 
het ook van belang om te kijken naar welke (landelijke) ontwikkelingen er spelen 
op het sociaal domein en met welke wettelijke kaders er hier rekening gehouden 
moet worden. Het doel hiervan is een (vooral cijfermatig) beeld te vormen van de 
staat van de gemeente.  

Foto	maken
Bij de volgende stap legt de gemeente het cijfermatige beeld van de staat van 
Hardinxveld-Giessendam voor aan de MAG-partners9. Aan hen wordt gevraagd 
of zij het beeld vanuit de cijfers herkennen en wordt de mogelijkheid gegeven 
om het cijfermatige beeld aan te vullen met hun eigen gevoelens en ervaringen. 
De ‘harde’ cijfers worden hiermee aangevuld met ‘zachte’ gegevens. Zo ontstaat 
een actuele en complete startfoto van de gemeente die antwoord geeft op de 
vragen:
1. Hoe ziet Hardinxveld-Giessendam eruit?
2. Wat gaat er goed en moet worden behouden?
3. Waar moet extra aandacht aan worden besteed?
4. Welke (wettelijke) kaders bestaan er? 
5. Welke ontwikkelingen spelen er of gaan er spelen?
De startfoto kan gezien worden als de 0-situatie (baseline) voor het meten van de resultaten en effecten van de uitvoering van de MAG.

 

Advies 1: Klankbordgroep MAG
Het is belangrijk dat er tussen de betrokken partners nauw wordt samengewerkt tijdens het proces van het opstellen van de 
MAG. Stel hiervoor al in een vroeg stadium een speciale klankbordgroep samen met daarin vertegenwoordigers van (groepen 
van) betrokken partners. Het gaat hierbij om een afspiegeling van Hardinxveld-Giessendam, dus inwoners, vrijwilligers, kerken, 
maatschappelijke organisaties, ondernemers enzovoorts. De rol van de klankbordgroep MAG is om bij alle stappen in het pro-
ces van het opstellen van de MAG mee te denken en het proces mede vorm te geven (co-creatie).  

Advies 2: Filmen 
Houdt de startfoto tussentijds actueel. Hierdoor blijft de foto dynamisch. Ga vanaf de vaststelling van de startfoto ‘filmen’: 
werk de cijfers, (landelijke) ontwikkelingen en wettelijke kaders jaarlijks bij en vraag de MAG-partners om de cijfers aan te 
vullen met het eigen gevoel en hun eigen ervaringen vanuit het wonen, leven en werken in de gemeente. 

9 Op termijn zal hiervoor waar mogelijk ook het (digitale) inwonerspanel worden geraadpleegd (motie 7 juli 2016)
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4.2.2 Opstellen Maatschappelijke Agenda 
Met het opstellen van de startfoto is de basis gelegd voor het proces naar het opstellen van de MAG.

Maatschappelijke	vraagstukken
De MAG-partners en de gemeente bepalen vervolgens gezamenlijk op welke maatschappelijke vraagstukken uit de startfoto men de 
komende jaren verbetering, versterking, verbinding en/of behoud wil zien. Hiervoor worden onder andere brede inspraakbijeenkomsten 
georganiseerd. 

Hoofdthema’s
De maatschappelijke vraagstukken waarover een grote overeenstemming is voor plaatsing op de MAG worden onder hoofdthema’s 
gehangen.

Doelen	
Voor ieder maatschappelijk vraagstuk wordt vervolgens gezamenlijk een aantal doelen bepaald. De looptijd van de doelen kan verschillen.

Wettelijke	en	regionale	taken
De doelstellingen van wettelijke taken en regionale afspraken worden ook onder de MAG gehangen. Zo kunnen ze goed in samenhang 
met de andere vraagstukken worden bezien en kunnen er makkelijker verbindingen worden gelegd. De wettelijke taken met doelstellin-
gen waar de gemeente lokaal uitvoering aan geeft worden ook opgenomen in de MAG-opdracht (zie paragraaf 4.3.1). De (wettelijke) 
taken waar de gemeente in regionaal verband op samenwerkt maken geen deel uit van de MAG-opdracht. 

Advies 3: Leg uit wat een maatschappelijk vraagstuk is
Er is sprake van een maatschappelijke vraagstuk als wordt voldaan aan (een deel van) de volgende kenmerken:
1. Het betreft een situatie waar veel mensen van vinden dat er iets mee moet gebeuren.
2. Er bestaan verschillende ideeën om iets aan de situatie te doen.
3. De situatie kan veranderen door de inzet van acties of maatregelen.

Advies 4: Thema’s bepalen
Werk met een klein aantal hoofdthema’s met een hoog abstractieniveau. Dit heeft als voordeel dat er uiteenlopende maat-
schappelijke vraagstukken onder gehangen kunnen worden. Kies bijvoorbeeld voor de hoofdthema’s samen wonen, werken 
en leven. Deze drie thema’s sluiten goed aan bij het centrale doel van de inrichting van ‘het nieuwe sociaal domein’: ‘In 
Hardinxveld-Giessendam moet het voor alle inwoners, van jong tot oud en van kwetsbaar tot gezond, prettig wonen, werken 
en leven zijn en iedereen moet naar zijn of haar eigen vermogen mee kunnen doen’. Daarnaast biedt een keuze voor deze drie 
hoofdthema’s de mogelijkheid om op termijn ook andere vraagstukken onder de MAG te hangen, zoals bijvoorbeeld ‘Maat-
schappelijk vastgoed’ of ‘Economie’. Doordat deze drie hoofdthema´s sterk met elkaar in verbinding staan vormt de MAG een 
samenhangend geheel.

Advies 5: Doelstellingen formuleren
Bij het opstellen van doelstellingen zijn de volgende aspecten van belang:
1. Beperk het aantal doelen tot één á twee per maatschappelijk vraagstuk
2. Formuleer de doelen kort, krachtig, helder en begrijpelijk
3. Formuleer de doelen positief 
4. Formuleer de doelen groots (groter dan jezelf)
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Tellen	en	vertellen
Zodra de doelen gereed zijn bepalen de MAG-partners en de gemeente met elkaar hoe men de voortgang op de doelen wil gaan 
meten. Per doel wordt een aantal kwantitatieve indicatoren vastgesteld. Dit is het meten van de voortgang op basis van cijfers, het 
‘tellen’. Maar de cijfers zeggen niet altijd alles. Daarom wordt ook het verhaal achter de cijfers opgehaald. Aan de MAG-partners wordt 
gevraagd de cijfers te voorzien van een ‘verklaring’. Om het beeld van de voortgang compleet te maken worden ook waar mogelijk de 
uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken, cliëntervaringsonderzoeken en uitkomsten van regionale/landelijke onderzoeken, zoals 
de Monitor Sociaal Domein, aan de resultaten gekoppeld.  

MAG-kaders	
Voor de uitvoering van de MAG wordt vanuit de gemeente een aantal centrale uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn 
leidend voor de houding van de gemeente naar de penvoerder(s) (zie paragraaf 4.3.1) en de MAG-partners toe en zijn ook bedoeld als 
kaders voor de gewenste samenwerking en uitvoering van de MAG. Voorbeelden van centrale uitgangpunten zijn: bouwen op vertrou-
wen, integrale aanpak, verbinden en versterken, inzet op preventie, et cetera. Naast de centrale uitgangspunten worden er voor iedere 
MAG-opdracht ook specifieke uitgangspunten opgesteld. Voorbeelden van specifieke uitgangspunten zijn: in de buurt, laagdrempelig, 
gezonde keuze, gericht op het leggen van verbindingen, aandacht voor bepaalde doelgroepen, et cetera.    

Eén	agenda:	de	MAG
De thema’s met daaronder de maatschappelijke vraagstukken, de doelen, meetindicatoren en de algemene en thema-specifieke uit-
gangspunten vormen samen één agenda voor de versterking van het maatschappelijk voorveld in de komende jaren: de MAG. Met de 
keuze voor de werkwijze van de MAG wordt niet langer sectoraal beleid opgesteld. Er wordt dus bijvoorbeeld geen apart cultuurbeleid, 
welzijnsbeleid of sportbeleid meer opgesteld. De MAG is het document dat richting geeft aan maatschappelijke beleid voor de verster-
king van het maatschappelijk voorveld voor de lange termijn. 

Looptijd
Aan de MAG wordt geen specifieke looptijd gegeven. De MAG wordt bij het aflopen van de MAG-opdracht (zie paragraaf 4.3.1) herijkt, 
waarbij de doelen die nog niet zijn behaald gehandhaafd blijven, behaalde doelen geborgd en verwijderd worden en nieuwe doelen 
toegevoegd worden.

MAG-budget
Voor de uitvoering van de MAG stelt de gemeente één totaalbudget ter beschikking, het MAG-budget. Dit budget is specifiek bedoeld 
voor de uitvoering van de MAG-opdracht en alleen beschikbaar voor voorzieningen, activiteiten en initiatieven die bijdragen aan het be-
halen van de doelen van de MAG. Dit budget wordt aan de start van de MAG gevormd door bestaande budgetten, van beleidsterreinen 
gericht op de versterking van het maatschappelijk voorveld, samen te voegen. Bij positieve resultaten van de uitvoering van de MAG op 
de inzet van de 1e en 2de lijnszorg zijn investeringen vanuit het decentralisatiebudget niet ondenkbaar. Deze positieve resultaten in het 
voorveld zorgen immers voor besparingen op de zwaardere zorg.  

4.3 Manier van (samen)werken bij de MAG
Bij de werkwijze van de MAG wordt er op een nieuwe manier (samen)gewerkt. De gemeente maakt voor het bereiken van maatschap-
pelijke doelen niet langer uitvoeringsafspraken met individuele verenigingen en maatschappelijke organisaties en verstrekt geen individu-
ele subsidies meer aan hen voor de uitvoering van bepaalde activiteiten of diensten. Het behalen van de resultaten op de doelen van de 
MAG is het uitgangspunt en hierbij geldt voor de MAG-partners en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente 
financiert per thema van de MAG één plan, geeft de regie op de uitvoering uit handen aan een penvoerder en verlegt de focus naar het 
voeren van regie op het behalen van maatschappelijke doelen. 

4.3.1 Opdrachtverlening 

MAG-opdracht
Om uitvoering te geven aan de MAG wordt de agenda uitgewerkt tot een meerjarige MAG-opdracht. In de MAG-opdracht wordt in 
ieder geval informatie verstrekt over:
1. Het aanbestedingsproces, zoals de aanleiding en de looptijd van de MAG-opdracht;
2. De beoordelingscriteria, waaronder de uitsluitingsgronden en selectie-eisen;
3. De inhoud van de deelopdrachten.

De deelopdrachten zijn de inhoudelijke uitwerking van de MAG-thema’s. Iedere deelopdracht bestaat uit een beschrijving van de maat-
schappelijke vraagstukken op het betreffende thema, de te behalen doelen, de meetindicatoren en de thema-specifieke uitgangspunten.

Advies 6: Kies een set meetindicatoren
Voor het meten van een maatschappelijk doel zijn soms wel 100 verschillende kwantitatieve meetindicatoren mogelijk. Het 
is van belang om in overeenstemming een beperkt aantal indicatoren te kiezen waarmee de voortuitgang van de doelstelling 
wordt gemeten. Kies per doel een set van maximaal 3 á 4 kwantitatieve indicatoren en kijk na de keuze voor deze indicatoren 
ook niet meer naar de andere mogelijke indicatoren. Bij de keuze voor de set indicatoren is het daarnaast belangrijk dat de te 
meten data betrouwbaar, beschikbaar en over meerdere jaren te meten is. 
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Aanbesteding penvoerder
Zodra de MAG-opdracht gereed is wordt een aanbestedingsproces gestart, 
waarbij de MAG-opdracht ‘in de etalage’ wordt gezet met de vraag wie deze 
opdracht kan en wil uitvoeren. De gemeente gaat in het aanbestedingsproces op 
zoek naar professionele (maatschappelijke) partijen die als penvoerder (zie para-
graaf 4.4.2) willen optreden bij het uitvoeren van de deelopdrachten. Zij kunnen 
met een plan op één deelopdracht inschrijven, maar ook plannen indienen op 
meerdere deelopdrachten of zelfs op de totale MAG-opdracht. Partijen kunnen 
zich als individuele organisatie of als samenwerkingsverband van partijen (hierna: 
coalitie) inschrijven voor het penvoerderschap. In dit laatste geval dient de coalitie 
één van de partijen uit het samenwerkingsverband aan te wijzen als de rechts-
geldige vertegenwoordiger van de coalitie richting de gemeente. Het is aan de samenwerkende organisaties om te besluiten of zij de 
uitvoering van het penvoerderschap willen laten plaatsvinden vanuit een andere juridische rechtsvorm (bijvoorbeeld een stichting). 

Plan         
Van partijen die zich als penvoerder willen inschrijven op een deelopdracht wordt verwacht dat zij een plan indienen dat in ieder geval;
•	 Antwoord	geeft	op	de	maatschappelijke	vraagstukken;
•	 Past	binnen	de	doelen	van	de	MAG;
•	 Duidelijk	aangeeft	hoe	welke	resultaten	gerealiseerd	worden;
•	 Hoe	en	in	welke	mate	zij	voldoen	aan	de	algemene	en	themaspecifieke	uitgangspunten;
•	 Aangeeft	op	welke	wijze	de	opdracht	wordt	uitgevoerd	en	wat	de	planning	is;
•	 Duidelijk	aangeeft	hoe	de	samenwerking	met	de	andere	MAG-partners	vorm	krijgt.

Naast het plan worden inschrijvers ook gevraagd een document in te leveren met hun:
•	 Visie	op	het	speelveld	van	‘het	nieuwe	sociaal	domein’;
•	 Visie	op	de	samenhang	en	afstemming	met	de	andere	deelopdrachten.

Beoordeling plannen 
De ingediende plannen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. De samenstelling van deze commissie bestaat ten minste 
uit een aantal inhoudelijk deskundige medewerkers van de gemeente, mogelijk aangevuld met vertegenwoordigers vanuit het Platform 
Sociaal Domein/Wmo-platform en de Klankbordgroep MAG. Voorwaarde hierbij is dat de vertegenwoordigers niet in direct verband 
mogen staan met inschrijvers op de opdracht. De samenstelling van de beoordelingscommissie en de wijze van beoordeling wordt in de 
voorbereidingsfase	definitief	bepaald.

MAG-contract
Aan de penvoerder(s) met de beste plannen verstrekt de gemeente de deelopdrachten uit de MAG-opdracht en stelt de gemeente per 
deelopdracht een budget uit het MAG-budget (zie paragraaf 4.2.2) beschikbaar. De gemeente sluit hiervoor, in samenhang met de be-
palingen van het gemeentelijk inkoopbeleid, met de penvoerder(s) een MAG-contract. In het MAG-contract worden de afspraken op het 
gebied	van	de	rollen	en	verantwoordelijkheden,	beoogde	resultaten,	verantwoording	en	financiering	vastgelegd.	In	het	MAG-contract	
wordt ruimte ingebouwd voor tussentijdse veranderingen en aanpassingen, zoals nieuwe wettelijke taken.

Advies 7: Meerjarige opdracht
Verstrek de deelopdrachten voor 2 jaar aan de penvoerder(s), met de mogelijkheid om deze opdracht daarna nogmaals met 2 
jaar te verlengen. Aan de ene kant wordt hiermee de continuïteit voor de bedrijfsvoering van de penvoerder(s) en de samen-
werking met de MAG-partners geborgd en aan de andere kant behoudt de gemeente hiermee voldoende sturingsmogelijkhe-
den om in geval van tegenvallend functioneren of het niet behalen van voortuitgang op de gestelde doelen andere penvoer-
der(s) aan te stellen.

Samenwerking met MAG-partners
Na de opdrachtverlening is het aan de penvoerder(s) om samen met de MAG-part-
ners, die met initiatieven en activiteiten willen bijdragen aan het behalen van de 
gestelde doelen, hun plan compleet te maken. Iedere MAG-partner (dus ook 
individuele inwoners) met een idee of initiatief voor één of meerdere, of zelfs 
alle deelopdrachten kan zich hiermee melden bij de penvoerder van de betref-
fende deelopdracht(en). Door het invullen van 1 A4 (MAG-formulier) kunnen zij 
aangeven wat hun idee of initiatief inhoudt en op welke wijze het bijdraagt aan 
de doelen van de deelopdracht. De penvoerder verstrekt op basis van het bijdra-
gekader (zie paragraaf 6.4.3 ) aan de MAG-partners een MAG-bijdrage voor de 
uitvoering van de initiatieven en activiteiten. Het leveren van een bijdrage aan de 
MAG is overigens niet verplicht. Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen er ook voor kiezen zich volledig te richten op de 
eigen doelen en activiteiten. De gemeente stelt hier alleen geen budget voor beschikbaar. Het MAG-budget wordt verstrekt voor activitei-
ten en initiatieven die bijdragen aan de collectieve opgaven van de MAG.
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Na de opdrachtverlening starten de penvoerders met de uitvoering van de deelopdrachten en start ook het proces van ‘tellen en vertel-
len’. De penvoerder(s) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de registratie en monitoring van de voortgang van de doelen. Hiervoor 
wordt een monitoringsproces ingericht waarbij de penvoerder(s) regelmatig aan de gemeente rapporteren over de voortgang. Mogelijk 
is een registratiesysteem, databank of databoek nodig om de vorderingen te meten en/of inzichtelijk te maken. Onderdeel van het 
monitoringsproces zijn voortgangsrapportages en –gesprekken. De voortgangsgesprekken worden op meerdere niveaus gevoerd: op 
uitvoerend-, management- en bestuurlijk niveau. Een penvoerder dient voorafgaand aan de voortgangsgesprekken tijdig een voort-
gangsrapportage op te leveren. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de uitvoering van de deelopdracht besproken en kan 
de gemeente tijdig bijsturen indien blijkt dat dit nodig is. 

In deze voortgangsrapportage dient de penvoerder in ieder geval het volgende op te nemen:
•	 Ervaringen	van	inwoners,	verenigingen	en	maatschappelijke	organisaties;
•	 Beeld	van	wat	er	goed	gaat	en	wat	er	(nog)	niet	goed	gaat,	inclusief	verbeterpunten;
•	 Resultaten	op	de	meetindicatoren;
•	 Toelichting	op	nieuwe	initiatieven;
•	 Ontwikkelingen	en	trends.

Verantwoording	en	rechtmatigheid		
Na afloop van elk uitvoeringsjaar dienen de penvoerders binnen 3 maanden een financiële en inhoudelijke verantwoording bij de 
gemeente in te dienen. De financiële verantwoording dient in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
•	 Een	overzicht	van	de	kosten	die	door	de	penvoerder	zijn	gemaakt;
•	 Een	overzicht	van	de	verstrekking	van	de	MAG-bijdrages	aan	inwoners,	verenigingen	en	maatschappelijke	organisaties;
•	 Een	toelichting	op	de	afwijkingen;
•	 Een	controleverklaring	van	de	accountant	van	de	penvoerder	waaruit	blijkt	dat	de	gelden	getrouw	en	rechtmatig	zijn	besteed;
•	 In	geval	van	een	coalitie:	bestuursverklaringen	van	de	organisaties	die	naast	de	penvoerder	deel	uitmaken	van	een	coalitie,	waarin	de	

bestuurders verklaren dat de ter beschikking gestelde financiële middelen rechtmatig zijn besteed.

Het inhoudelijk verslag dient ten minste te bestaan uit:
•	 Een	inhoudelijk	verslag	waarin	de	beoogde	en	de	gerealiseerde	resultaten	tegen	elkaar	zijn	afgezet,	voorzien	van	toelichting;
•	 Een	activiteitenverslag	op	hoofdlijnen.

4.4 Rolverdeling bij werkwijze MAG
De werkwijze van de MAG vraagt om een andere sturingsfilosofie en rolverdeling van de gemeente en de MAG-partners.

4.4.1 Gemeente
Bij de werkwijze van de MAG stuurt de gemeente op het behalen van de maatschappelijke doelen van de MAG en niet op de uitvoering 
van activiteiten. De activiteiten die nodig zijn om de doelen te behalen worden door de MAG-partners bepaald en de sturing op de uit-
voering van de activiteiten gebeurd vanuit de penvoerder(s). De MAG-partners en penvoerder(s) staan in nauw contact met de inwoners 
en weten hierdoor welke voorzieningen of activiteiten er nodig zijn.  

Gemeenteraad	
Bij de werkwijze van de MAG bepalen de MAG-partners en de gemeente samen de inhoud van de agenda en wordt gezamenlijk 
gezocht naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De agenda wordt bekrachtigd door vaststelling door de gemeenteraad. 
De hoogte van het MAG-budget voor de uitvoering van de agenda wordt door de gemeenteraad bepaald bij de behandeling van de be-
groting. Hierbij wordt tevens de verdeling van dit MAG-budget naar de verschillende thema’s van de agenda bepaald. De gemeenteraad 
wordt uiterlijk 4 maanden na afloop van ieder uitvoeringsjaar door het college geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van 
de MAG. De controle op de uitvoering van de MAG binnen de financiële kaders vindt plaats bij de behandeling van de jaarrekening van 
de gemeente. Naast de formele momenten wordt de gemeenteraad ook tussentijds op andere manieren op de hoogte gesteld over de 

Advies 8: Monitoring 
Laat de penvoerder(s) ieder halfjaar, binnen 4 weken na afloop van de periode, een voortgangsrapportage opleveren en voer 
op basis van de voortgangsrapportages voorgangsgesprekken. 

Advies 9: Ervaringen ophalen 
Laat de penvoerders 1 keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren en een stakeholdersbijeenkomst organiseren 
om de effecten van de werkwijze van de MAG bij de MAG-partners op te halen.
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voortgang van de uitvoering van de MAG. Te denken valt onder andere aan bespreking van de voortgang in de Raadswerkgoep Sociaal 
Domein en/of in de Ontmoeting van de gemeenteraad en het organiseren van werkbezoeken aan initiatieven onder de MAG. Ten einde 
van de looptijd van de MAG-opdracht rapporteert het college aan de gemeenteraad over de resultaten van de MAG. 

College	
Het college is verantwoordelijk voor de sturing op de uitvoering van de MAG en op de realisatie van de maatschappelijke doelen. In het 
proces naar het opstellen van de MAG zorgt het college ervoor dat de startfoto wordt gemaakt, het proces van het opstellen van de MAG 
gefaciliteerd wordt, samen met de gemeenteraad de MAG-kaders worden geformuleerd en de MAG ter vaststelling wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Zodra de MAG is vastgesteld zorgt het college ervoor dat de agenda wordt uitgewerkt tot een MAG-opdracht, dat er 
penvoerders worden aangesteld en sluit een MAG-contract met hen af. Zodra er uitvoering aan de MAG-opdracht wordt gegeven monitort 
het college de voortgang van de realisatie van de MAG en stuurt hierbij op de penvoerder. Ook controleert het college of de penvoerder 
de MAG-partners goed betrekt bij de uitvoering van de deelopdracht. Waar nodig laat het college de penvoerder(s) ondersteunen door 
de ambtelijke organisatie. Ten slotte beoordeeld het college de jaarlijkse verantwoording van de penvoerders. Indien ten einde van het 
MAG-contract uit de verantwoording blijkt dat een penvoerder de beoogde resultaten van een deelopdracht niet heeft gehaald of de 
afspraken uit het MAG-contract niet is nagekomen heeft het college de mogelijkheid om het MAG-budget of een gedeelte daarvan terug 
te vorderen. Hierover worden bepalingen opgenomen in het MAG-contract. Het is de taak van het college om de gemeenteraad gedurende 
de looptijd van de MAG-opdracht te informeren over de voortgang van de opstelling en de uitvoering van de MAG.

4.4.2 Penvoerder
Het penvoerderschap houdt in dat een partij, of een coalitie van partijen, de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van een deel-
opdracht van de MAG op zich neemt. Een penvoerder dient hierbij nauw samen te werken met de MAG-partners die met activiteiten en 
initiatieven bij willen dragen aan het behalen van de doelen van de deelopdracht. Als een soort makelaar is het de taak van de penvoer-
der om al deze partijen te ondersteunen, met elkaar in contact te brengen, hen te laten samenwerken en hen te helpen om hun ideeën 
en initiatieven goed op elkaar en op de vraag van de inwoners af te stemmen. De penvoerder treedt op als de spreekbuis richting de 
gemeente. De penvoerder communiceert met de gemeente over de uitvoering van de deelopdracht en de voortgang in het behalen van 
de gestelde doelen. Daarnaast is de penvoerder verantwoordelijk voor het beheer en inzet van de financiële middelen die de gemeente 
tegenover een plan op een deelopdracht zet. Naast de inhoudelijk verantwoording dient een penvoerder ook financiële verantwoording 
aan de gemeente af te leggen. De penvoerder is niet strikt alleen verantwoordelijk voor de taken als penvoerder. De penvoerder heeft de 
mogelijkheid om vanuit de eigen organisatie met activiteiten en initiatieven ook onderdeel uit te maken van het plan. 

4.4.3 MAG-partners
In de MAG en in de MAG-opdracht worden geen activiteiten beschreven. Het is 
aan de penvoerder(s) om samen met de MAG-partners initiatieven en activiteiten 
in te zetten die bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen. Iedereen (dus 
ook individuele inwoners) met een idee of initiatief voor één of meerdere, of 
zelfs alle deelopdrachten kan zich bij de penvoerder van de betreffende deelop-
dracht(en) melden. Door per thema één plan te financieren daagt de gemeente 
de MAG-partners uit om de ideeën en initiatieven met elkaar te bespreken en 
te bekijken of ze met elkaar kunnen samenwerken bij de uitvoering van deze 
ideeën en initiatieven. Gezamenlijk kunnen zij hierdoor mogelijk tot nog effi-
ciëntere, creatievere en resultaatgerichtere oplossingen komen voor de maat-
schappelijke vraagstukken van de deelopdracht. Het gezamenlijk uitvoeren van 
de initiatieven is hierbij geen voorwaarde, maar de manier van werken bij de 
MAG is wel bedoeld als stimulans om organisaties niet alleen op zichzelf te laten richten, maar met elkaar samen te werken daar waar 
dit van meerwaarde kan zijn. MAG-partners kunnen elkaar door deze manier van werken inspireren en samen (nieuwe) initiatieven en 
activiteiten ontwikkelen die aansluiten bij de veranderende behoeften van de inwoners. Maar ze kunnen er ook samen voor zorgen dat 
reeds bestaande goedlopende initiatieven en activiteiten in stand blijven en waar mogelijk nog verder worden versterkt. Alle initiatieven 
en ideeën van de verschillende MAG-partners worden door de penvoerder(s) samengevoegd tot één plan en de gemeente zet hier één 
budget tegenover.
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4.5 Aandachtspunten werkwijze MAG
Tijdens de uitvoering van de businesscase is gesproken met verschillende partijen die betrokken zijn bij de werkwijze van de MAG in de 
gemeente Kaag en Braassem. Bij deze gesprekken is nagegaan wat de knel- en aandachtspunten zijn van de werkwijze. Deze knel- en 
aandachtspunten betreffen:

1.	Rechtmatigheid
De gemeente moet de begroting inrichten op basis van de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV). Het aantal 
beleidsprogramma’s in de begroting mag de gemeente zelf bepalen. Momenteel werkt de gemeente met 12 beleidsprogramma’s. De 
gemeentelijke doelen gericht op het maatschappelijk voorveld zijn verspreid te vinden in voornamelijk programma 6 (Scholing), pro-
gramma 7 (Samenleven) en programma 9 (Zorg en Welzijn). Om de MAG rechtmatig uit te voeren is het van belang dat de thema’s 
van de MAG en de beleidsprogramma’s van de begroting goed op elkaar aansluiten. Gemeente Kaag en Braassem heeft dit knelpunt 
opgelost door het aantal programma’s in de begroting terug te brengen naar drie (1.Bestuur, regio en middelen, 2.Sociaal domein en 
3.Ruimte en leefomgeving) en haar MAG volledig onder 1 programma (Sociaal domein) te laten vallen. Daarnaast krijgt de gemeente 
met ingang van het begrotingsjaar 2017 te maken met nieuwe regels vanuit het BBV. Of, en hoe, deze nieuwe regels effect hebben op 
de opzet van de MAG is op dit moment nog niet duidelijk. Bij een positief besluit op implementatie van de werkwijze van de MAG zal 
in de voorbereidingsfase, in nauw overleg met de accountant, bekeken moeten worden hoe de werkwijze van de MAG en de inrichting 
van de begroting, en de nieuwe regels van het BBV daarbij, goed op elkaar aangesloten kunnen worden.

2.	Regelgeving
De gemeente trekt zich langzaam terug uit het maatschappelijk voorveld. Hier-
door ontstaat er ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners, verenigingen 
en maatschappelijke organisaties. Maar op het terrein van het maatschappelijk 
voorveld zijn ook al jaren bepaalde regels, richtlijnen en protocollen van toepas-
sing. Deze regels staan niet op zichzelf maar komen ook voort uit de missie en 
de waarden van de gemeente. Om te voorkomen dat er in de uitvoering van de 
MAG spanningsvelden ontstaan door de geldende regels, richtlijnen en proto-
collen is het van belang om in de voorbereidingsfase oog te hebben voor de uit-
voerbaarheid van ideeën en initiatieven onder de MAG en bij knelpunten steeds 
gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. 

3.	Begeleiding	in	veranderslag		
De werkwijze van de MAG is een compleet nieuwe manier van werken en vraagt van alle betrokkenen een andere opstelling en rol-
neming. Het is een werkwijze waarbij de gemeente moet leren loslaten en vertrouwen op inwoners en maatschappelijke organisaties. 
Inwoners en maatschappelijke organisaties dienen op hun beurt initiatieven met elkaar en in samenhang oppakken. Deze omslag is niet 
van de ene op de andere dag gemaakt. Het is van belang dat de betrokken partijen worden begeleid in het maken van de veranderslag. 
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5. Investeringsvoorstel
5.1 Inleiding 
De gemeente staat voor de opdracht om te bouwen aan een solide toekomst voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Hierbij is 
het streven dat zoveel mogelijk inwoners actief deelnemen aan de samenleving, werken om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, 
de eigen regie over hun leven voeren en bijdragen aan het welbevinden van hun sociale omgeving. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms 
is daarbij ondersteuning nodig, soms activering, of soms allebei. De centrale vraag hierbij is altijd wat inwoners nodig hebben om hun 
leven in goede banen te leiden: bijvoorbeeld om werk te vinden, om kinderen groot te brengen of om zelfstandig te blijven wonen als 
je ziek, gehandicapt of ouder bent. De vraag en behoefte van inwoners houdt zich niet aan beleidsmatige kokers en vraagt om een 
integrale benadering. Dit maakt dat de gemeente op zoek is naar een werkwijze (instrument) waarmee vorm en inhoud gegeven kan 
worden aan de opgave om de eigen kracht (zelfredzaamheid) en mogelijkheden (participatie) van inwoners in het maatschappelijk voor-
veld te stimuleren. 

5.2 Toegevoegde waarde 
Met de uitvoering van de businesscase is onderzocht in hoeverre een overstap op de werkwijze van de Maatschappelijk Agenda hierbij 
van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. De conclusies die hierbij zijn getrokken luiden als volgt. Bij de werkwijze van de MAG:

1.	Wordt	een	samenhangend	en	integraal	beleid	gevoerd
 Bij het opstellen van de MAG worden alle doelen voor de versterking van het maatschappelijk voorveld samengebracht tot 1 agenda. 

Er wordt geen apart beleid meer opgesteld voor een specifiek thema. Hierdoor zijn beleidsdoelen niet langer versnipperd te vinden in 
verschillende beleidsnota’s, maar kunnen de doelen in samenhang worden bezien en aangepakt. 

2.	Kan	iedereen	meedoen	en	bepaald	de	samenleving	wat	er	nodig	is
 Iedereen; inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties, die mee wil den-

ken, mee wil helpen en/of mee wil doen aan de opgave om het voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam nog beter wonen, 
leven en werken te maken kan een bijdrage leveren. Gezamenlijkheid wordt de agenda bepaald en naar oplossingen gezocht. De 
gemeente laat het aan de penvoerder(s) en MAG-partners over om gezamenlijk te bepalen welke initiatieven en activiteiten er nodig 
zijn om de gestelde doelen te behalen.

3.	Trekt	de	gemeente	zich	terug	van	de	sturing	op	de	uitvoering
 De gemeente stuurt bij de werkwijze van de MAG op het behalen van de maatschappelijke doelen uit de agenda. De gemeente stuurt 

niet langer op de uitvoering van activiteiten. Deze sturing wordt overgelaten aan de penvoerder(s) 

4.	Wordt	de	gemeente	in	staat	gesteld	om	te	sturen	op	resultaten	
 De opzet van de werkwijze; het maken van een startfoto, het samenstellen van de agenda en het inrichten van een monitorings-

systeem stelt de gemeente in staat om te sturen op de voortgang op de gestelde doelen en resultaten hiervan voor de inwoners en 
(tijdig) bij te sturen. 

5.	Is	er	financiële	ruimte	voor	nieuwe	ideeën	en	initiatieven	
 Tegenover goede plannen worden financiële middelen gezet. Hierbij is het mogelijk om ruimte te houden voor nieuwe ideeën en 

initiatieven. 

6.	Wordt	samenwerking	gestimuleerd	en	gefaciliteerd
 Door per thema van de agenda één plan te financieren worden de penvoerder(s) en MAG-partners uitgedaagd om hun eigen ideeën 

en initiatieven met elkaar te delen en te bekijken of ze elkaar kunnen helpen bij de uitvoering. Hierdoor wordt de kans vergroot dat 
deze partijen gezamenlijk tot efficiëntere, creatievere en resultaatgerichtere oplossingen komen die aansluiten op de veranderende 
behoefte van de inwoners.

7.	Wordt	de	administratieve	last	voor	MAG-partners	teruggedrongen
 De MAG wordt vertaald naar een MAG-opdracht, bestaande uit een aantal thematische deelopdrachten. Per deelopdracht verlangt 

de gemeente één plan vanuit de penvoerder(s). De penvoerder(s) zijn verantwoordelijk voor het opstellen, indienen en verantwoorden 
van de plannen. 

 5.3 Advies
De uitkomsten van de businesscase hebben geleid tot het onderstaande advies: 
De werkwijze van de Maatschappelijke Agenda (MAG) te implementeren in de gemeente Hardinxveld-Giessendam als instrument voor 
het behalen van maatschappelijke doelen, onder de voorwaarden dat: 

Inhoudelijk	
1. De MAG wordt gericht op het versterken van het maatschappelijk voorveld (0de lijn);
2. De doelen, taken en verantwoordelijkheden van de gemeente op het gebied van het Sociaal Team (1e lijn) en de zwaardere zorg 

(2e lijn) niet vanuit de MAG worden uitgevoerd;
3. Deze doelen, taken en verantwoordelijkheden wel in nauwe samenhang met de MAG worden bezien en uitgevoerd;
4. De MAG bij gebleken succes uitgebreid kan worden met andere beleidsterreinen; 
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Financieel
5. Alle huidige budgetten voor de uitvoering van taken op het gebied van het versterken van het maatschappelijk voorveld zoals op-

genomen in bijlage 2, en afgezien van de uitzonderingen zoals toegelicht in bijlage 3, worden toegewezen aan het MAG-budget, 
waarbij:

 a. De budgetten voor de uitvoering van taken vanuit wettelijke verplichtingen of regionale samenwerking als vast worden 
  aangemerkt in het MAG-budget en in gemeentelijk beheer blijven;
 b. De budgetten zonder wettelijke verplichtingen of regionale samenwerking als flexibel worden aangemerkt in het MAG-budget 
  en beschikbaar gesteld worden voor de uitvoering van de MAG-opdracht; 
 c. De budgetten waar geen specifieke bestemming voor is als vrij worden aangemerkt in het MAG-budget en worden gereserveerd 
  voor nieuwe initiatieven en verstrekt worden aan penvoerder(s) op het moment dat er sprake is van nieuwe initiatieven. 
6. De budgetten voor de uitvoering van het Sociaal Team (1e lijn) en de zwaardere zorg (2e lijn) niet worden toegewezen aan het 

MAG-budget;
7. Er geen bezuiniging wordt doorgevoerd op de huidige budgetten die worden toegewezen aan het MAG-budget;
8. Het totaalbudget dat in 2017 als MAG-bijdrage aan de verenigingen en vrijwilligersorganisaties wordt verstrekt vanaf 2019 in het 

MAG-budget wordt geoormerkt als minimaal beschikbaar budget voor activiteiten en initiatieven vanuit inwoners, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties;

Procedureel
9. De implementatie van de MAG in de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017 wordt voorbereid;
10. De ontvangen adviezen (zie kaders hoofdstuk 4) bij de implementatie in acht worden genomen;
11. De MAG vanaf 1 januari 2018 als het richtinggevende beleid voor het behalen van doelen in het maatschappelijk voorveld geldt;
12. Al het huidige sectorale beleid gericht op het versterken van het maatschappelijk voorveld, waaronder het huidige subsidiebeleid, 

gelijktijdig per 1 januari 2018 wordt ingetrokken;
13. Voor 2018 een overgangsregeling wordt ingesteld, waarbij alle verenigingen en maatschappelijke organisaties die in 2017 subsidie 

ontvangen of middels een overheidsopdracht van de gemeente een maatschappelijke activiteit of dienst uitvoeren vanuit het 
MAG-budget een MAG-bijdrage ter hoogte van de subsidie of uitvoeringsafspraak van 2017 ontvangen;

14. Als voorwaarde voor gebruikmaking van de overgangsregeling aan de verenigingen en maatschappelijke organisaties een actieve 
houding tegenover het proces van de veranderslag wordt gevraagd;

15. Per 1 januari 2019 volledig over te gaan op de werkwijze van de MAG. 
16. De werkwijze van de MAG, gedurende het implementatieproces en de eerste jaren van de uitvoering, jaarlijks met de penvoerder(s), 

Klankbordgroep MAG en MAG-partners in bijeenkomsten te evalueren om ervaringen en knelpunten op te halen die kunnen leiden 
tot aanpassing van de werkwijze om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de praktijk. 
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6. Doorkijk
6.1 Inleiding 
Een keuze voor de werkwijze van de MAG betekent dat er afscheid wordt genomen van de huidige manier van werken. In dit hoofd-
stuk wordt middels een doorkijk een proces geschetst voor een verantwoorde overgang op de werkwijze van de MAG. Deze doorkijk is 
geredeneerd vanuit een besluit tot een overstap op de werkwijze van de MAG. 

6.2 Fasering en tijdspad invoering werkwijze MAG 
Bij de overgang naar de werkwijze van de MAG worden een aantal fasen doorlopen: voorbereiding, overgang en uitvoering. Per fase is 
aandacht voor de inhoudelijke, financiële en procedurele aspecten. 

Tabel	1:	Fasering	en	tijdspad	invoering	werkwijze	MAG

Fase	 Wanneer	

Voorbereiding 1 oktober 2016 – 31 december 2017

Overgang 1 januari 2018 – 31 december 2018

Uitvoering januari 2019 - 

6.3 Voorbereidingsfase 
Met de voorbereidingsfase kan vrij snel gestart worden na het besluit van de gemeenteraad. Deze fase loopt van 1 oktober 2016 tot en 
met het einde van 2017. 

Fase	 Wanneer	

Voorbereiding 1 oktober 2016 – 31 december 2017

6.3.1 Inhoudelijke aspecten 

Samenstellen	Klankbordgroep	MAG
Vanaf 1 oktober wordt de Klankbordgroep MAG samengesteld. Hiervoor worden vertegenwoordigers van (groepen van) MAG-partners 
gezocht die bij alle stappen in het proces van de MAG mee willen denken en het proces mede vorm willen geven (co-creatie). 
Het gaat hierbij om een afspiegeling van Hardinxveld-Giessendam, dus inwoners, vrijwilligers, kerken, maatschappelijke organisaties, 
ondernemers, enzovoorts. 

Opstellen	startfoto	
In de periode 1 oktober 2016 tot en met 1 februari 2017 wordt de startfoto gemaakt. De startfoto wordt uiterlijk eind februari 
vastgesteld door het college. 

Vaststellen	MAG
Na vaststelling van de startfoto start het proces van het opstellen van de MAG. Hierbij is het streven de MAG voor de zomer van 2017 
door de gemeenteraad vast te laten stellen. De beoogde ingangsdatum van de MAG is 1 januari 2018. Alle sectorale beleidsnota’s  
worden gelijktijdig met de ingangsdatum van de MAG ingetrokken. 

Formulering	MAG-opdracht	met	budgetten
Wanneer de MAG is vastgesteld wordt gestart met het formuleren van de MAG-opdracht. De MAG-opdracht moet eind september 
2017 gereed zijn voor publicatie. 

Bepaling	MAG-budget
De gemeenteraad bepaald eind 2017 bij de behandeling van de gemeentelijke begroting het MAG-budget voor 2018. 

6.3.2 Financiële aspecten 

Subsidieverlening	en	inkoopafspraken	2017
In 2017 zijn er geen financiële veranderingen voor de huidige subsidieontvangers en partners die in opdracht van de gemeente maat-
schappelijke activiteiten of diensten uitvoeren. De huidige subsidieontvangers ontvangen in 2017, net als in voorgaande jaren, subsidie 
op basis van het huidige subsidiebeleid. De huidige nullijn en subsidieplafonds per thema zijn ook voor dit subsidiejaar van toepassing. 
Overheidsopdrachten worden in 2017 voortgezet op basis van de lopende (inkoop)afspraken.  

Ruimte	voor	nieuwe	initiatieven	vanaf	2017
Vanaf 2017 wordt € 145.000,- vanuit het huidige subsidiebudget gereserveerd als ruimte voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het 
centrale doel van de MAG.  
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6.3.3 Procedurele aspecten

Communicatie	over	besluit	gemeenteraad
Alle huidige subsidieontvangers en partners waarmee de gemeente een inkoopafspraak heeft lopen worden na het besluit van de ge-
meenteraad hierover schriftelijk op de hoogte gesteld. In deze brief worden de subsidieontvangers en partners ten minste op de hoogte 
gesteld van het tijdspad van de invoering van de MAG en de overgangsregeling. De huidige subsidieontvangers worden in de brief 
gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit. Daarnaast worden ook de partners waarmee de gemeente een 
(inkoop)overeenkomst heeft afgesloten voor een activiteit of dienst die onder de MAG wordt gebracht op de hoogte gesteld van het 
besluit en het vervolg. 

Beschikking	subsidieverlening	2017	
Uiterlijk 31 december 2016 ontvangen de huidige subsidieontvangers een beschikking met daarin het besluit van het college ten aan-
zien van hun subsidieaanvraag voor 2017. Deze (voorlopige) subsidie wordt verstrekt op basis van het huidige subsidiebeleid. 

Voortzetting	lopende	overeenkomsten	in	2017
(Inkoop)overeenkomsten met partners voor de uitvoering van activiteiten of diensten die per 2018 onder de MAG worden gebracht, 
worden in 2017 voortgezet op basis van de lopende afspraken. 

Aanbesteding	penvoerder(s)
Op 1 oktober 2017 wordt de MAG-opdracht gepubliceerd en start het aanbestedingsproces van de penvoerder(s) van de MAG. Dit 
proces moet eind december 2017 zijn afgerond. 

6.4 Overgangsfase
Op de voorbereidingsfase volgt per 1 januari 2018 de overgangsfase. Deze fase duurt één jaar en loopt hiermee tot en met het einde 
van 2018.

Fase	 Wanneer	

Overgang 1 januari 2018 – 31 december 2018

6.4.1 Inhoudelijke aspecten 

De	MAG	treedt	in	werking
Per 1 januari 2018 treedt de MAG in werking en wordt het huidige sectorale maatschappelijk beleid gelijktijdig ingetrokken. Hierbij 
wordt ook het huidige subsidiebeleid stopgezet en komt subsidieverlening via dit beleid te vervallen.  

MAG-contract	met	penvoerder(s)
Per 1 januari 2018 worden de deelopdrachten van de MAG-opdracht verstrekt aan de penvoerders. Deze verstrekking wordt bekrach-
tigd door middel van ondertekening van het MAG-contract tussen de gemeente en de penvoerder(s)

Begeleiding	in	veranderslag	
In 2018 gaan de penvoerder(s) en MAG-partners, waar nodig onder begeleiding vanuit de gemeente, met elkaar de omslag maken van 
de oude werkwijze naar de werkwijze van de MAG. Men gaat gezamenlijk aan de gang met het opstellen van plannen voor de deelop-
drachten van de MAG. Deze plannen moeten eind september 2018 gereed zijn voor beoordeling.  

Beoordeling	plannen
In het 4de kwartaal van 2018 beoordeeld de gemeente of de ingediende plannen op de deelopdrachten voldoende antwoord geven op 
de maatschappelijke doelen van de MAG.  

6.4.2 Financiële aspecten 

Overgangsregeling	
Voor alle verenigingen en maatschappelijke organisaties die in 2017 (en in de afgelopen jaren) subsidie vanuit het subsidiebeleid hebben 
ontvangen of in opdracht van de gemeente een maatschappelijke activiteit of dienst uitvoeren treedt per 1 januari 2018 een over-
gangsregeling in werking. Deze partijen ontvangen voor 2018 vanuit het MAG-budget een MAG-bijdrage ter hoogte van de subsidie of 
uitvoeringsafspraak van 2017. Voorwaarde bij de overgangsregeling is dat de verenigingen en maatschappelijke organisaties die gebruik 
willen maken van deze regeling in 2018 een actieve houding aannemen tegenover het proces van de veranderslag.

Penvoerder	ontvangt	MAG-budget
Het MAG-budget voor 2018 wordt, verdeeld over de deelopdrachten, per 1 januari 2018 verstrekt aan de penvoerder(s). Het MAG-bud-
get wordt conform de overgangsregeling overgedragen met een oormerk voor MAG-bijdragen aan de MAG-partners die hier volgens 
de overgangsregeling recht op hebben. 

Ruimte	voor	nieuwe	initiatieven	
Net zoals in 2017 wordt voor 2018 in het MAG-budget € 145.000,- gereserveerd als ruimte voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan 
het centrale doel van de MAG.  Dit budget wordt pas uitgekeerd aan de penvoerder(s) als er sprake is van nieuwe initiatieven.
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6.4.3 Procedurele aspecten

Uitwerking	bijdragekader	MAG-budget
In 2018 werkt de klankbordgroep MAG samen met de penvoerder(s) een kader uit voor het bepalen van de hoogte van de MAG-bij-
drage aan MAG-partners die met ideeën en initiatieven bijdragen aan de doelen van de MAG. Het bijdragekader dient voor uiterlijk 1 
november 2018 definitieve vorm te hebben
 
6.5 Uitvoeringsfase
Per 1 januari 2019 zijn de fases van voorbereiding en overgang ten einde en wordt volledig overgegaan op de werkwijze van de MAG. 

Fase	 Wanneer	

Uitvoering 1 januari 2019 - 

6.5.1 Inhoudelijke aspecten 

Uitvoering	MAG	uitgangspunten
Vanaf 2019 wordt gewerkt met de MAG en met alle uitgangspunten van de MAG. 

6.5.2 Financiële aspecten 

MAG	bijdrage	wordt	verstrekt	conform	uitgangspunten	MAG
MAG-partners die met activiteiten, diensten of initiatieven bijdragen aan het behalen van de doelen van de MAG ontvangen hiervoor 
een financiële bijdrage (MAG-bijdrage) conform het bijdragekader dat hiervoor in 2018 wordt uitgewerkt. Welke bijdrage zij leveren 
hebben zij ingevuld op een MAG-formulier en is door de penvoerder opgenomen in het totaalplan voor de uitvoering van de deelop-
dracht. 

Oormerk	MAG-budget
Vanaf 2019 wordt het totaalbudget dat in 2018 als MAG-bijdrage aan de verenigingen en vrijwilligersorganisaties wordt verstrekt  
geoormerkt als minimaal beschikbaar MAG-budget voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 

Penvoerder	ontvangt	MAG-budget
Het MAG-budget wordt jaarlijks, verdeeld over de deelopdrachten, verstrekt aan de penvoerder(s). 

Ruimte	voor	nieuwe	initiatieven	
Vanaf 2019 blijft er in het MAG-budget ruimte gereserveerd voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het centrale doel van de MAG.  
Dit budget wordt pas uitgekeerd aan de penvoerder(s) als er sprake is van nieuwe initiatieven. 

6.5.3 Procedurele aspecten
Geen 
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Bijlage 1 Begrippenlijst 
In deze rapportage worden een aantal begrippen en afkortingen gebruikt. Deze begrippen houden het volgende in:

MAG:	Maatschappelijke	Agenda		
De beleidsagenda voor de versterking van het maatschappelijk voorveld in de komende jaren.
 
MAG-bijdrage:
De bijdrage die door de penvoerder(s) vanuit het MAG-budget wordt verstrekt aan de MAG-partners voor de uitvoering van initiatieven 
en activiteiten.

MAG-budget:
Het totaalbudget dat de gemeente ter beschikking stelt voor de uitvoering van de MAG-opdracht.

MAG-contract:
De contractuele overeenkomst die de gemeente aangaat met de penvoerder(s) ten behoeve van de uitvoering van de (deelopdrachten 
uit de) MAG-opdracht. 

MAG-opdracht:	
De uitwerking van de Maatschappelijk Agenda tot een opdracht waarin informatie wordt opgenomen over het aanbestedingsproces, de 
beoordelingscriteria en selectie-eisen en de inhoud van de deelopdrachten. 

MAG-partners:
Iedereen; inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners die mee willen denken, mee willen doen en/of mee willen helpen in het 
proces van het opstellen van de MAG en een bijdrage willen leveren aan de uitvoering van (deelopdrachten van) de MAG-opdracht.

Penvoerder:
Professionele (maatschappelijke) partijen die de hoofdverantwoordelijkheid voor de uitvoering van (deelopdrachten van) de MAG-op-
dracht op zich willen nemen.

Bijlage 2 Overzicht budgetten Maatschappelijk voorveld
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Bijlage 2 Overzicht budgetten Maatschappelijk voorveld

Beleidsterrein Dienst/activiteit Beleidsdoc/overeenkomst Eind looptijd beleidsdoc/ contractafspraken Huidige ontvangende instantie Vast, Flexibel of Vrij Subsidie of overheidsopdracht Wettelijk verplicht Vast budget Flexibel Vrij 

Openbare Orde en Veiligheid
Halt voorlichting op scholen ILVP 2017 Halt Nederland Vast Overheidsopdracht Nee             5.000   

Project Buurt Bestuurt ILVP 2017 N.v.t. Flexibel Overheidsopdracht Nee                   17.500  
Verkeer Verkeersexamen en voorlichting verkeersregels Subsidiebeleid N.v.t. Veilig Verkeer Nederland,  afd HG Flexibel Subsidie Nee                       450  
Handel Verbinding onderwijs met arbeidsmarkt d.m.v. regionale bijeenkomsten N.v.t. N.v.t. Innovation Quarter Flexibel Overheidsopdracht Nee                   8.333  

Onderwijs
Preventie en bestrijding ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen Onderwijsachterstanden beleid 2016-2019 2019 Rivas Vast Overheidsopdracht Ja (specifieke uitkering OAB)             8.500   

Schoolbegeleidingsdienst Subsidiebeleid N.v.t. Schoolbesturen basisscholen Flexibel Subsidie Nee                 34.000  

Onderwijsachterstanden Preventie en bestrijding ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen Onderwijsachterstandenbeleid 2016-2019 2019 Rivas, bibliotheek, scholen, peuterspeelzalen Vast Overheidsopdracht Ja (specifieke uitkering OAB)          118.500   

Bibliotheek Aanbieden van informatie en het organiseren van educatieve en culturele activiteiten Subsidiebeleid N.v.t. Bibliotheeknetwerk Aanzet Flexibel Subsidie Nee               365.800  
Vorming Bevorderen van de culturele ontwikkeling Subsidiebeleid N.v.t. Volksuniversiteit H-G Flexibel Subsidie Nee                       450  

Sport
Project Buurtsportcoach Beleidsdocument Buurtsportcoaches HG 2016 Servanda Vast Overheidsopdracht Nee          110.400   

Stimuleren van actieve deelname aan sport Subsidiebeleid N.v.t. Diverse sportverenigingen Flexibel Subsidie Nee                  12.000  

Kunst
Aanbod van muzikale en culturele activiteiten Subsidiebeleid N.v.t. Muziekver EMS Flexibel Subsidie Nee                   6.440  

Gemeenschapsvorming door vocale muziekbeoefening Subsidiebeleid N.v.t. Diverse zangkoren Flexibel Subsidie Nee                    2.160  

Oudheid en musea
Cultureel erfgoed in stand houden Subsidiebeleid N.v.t. De Koperen Knop Flexibel Subsidie Nee                   3.600  

Instandhouding van de molens in de regio Subsidiebeleid N.v.t. SIMAV Flexibel Subsidie Nee  6.020 - Niet onder de MAG (zie uitzonderingen) 

Openluchtrecreatie
Gemeenschapsvorming Subsidiebeleid N.v.t. Oranjevereniging Oranje Trouw Flexibel Subsidie Nee                   4.330  

Informatieverstrekking toerisme en recreatie Subsidiebeleid N.v.t. VVV ZHZ Flexibel Subsidie Nee                   4.290  
Speelplaatsen Kennismaking van kinderen met natuur Subsidiebeleid N.v.t. Natuurspeeltuin ‘t Weitje Flexibel Subsidie Nee                    5.000  

Cultuurbeleid
Informatieverstrekking op lokaal niveau Subsidiebeleid N.v.t. Merweradio Vast Subsidie Ja              9.100   

HG-bijdrage regionaal programma Cultuur Regionaal cultuurprogramma 2016 GR regio AV Flexibel Overheidsopdracht Nee                    7.000  

Vreemdelingen 
RMBA per vergunninghouder Rijksbijdrage N.v.t. St. Vluchtelingenwerk Flexibel Overheidsopdracht Ja           10.000   

Maatschappelijke begeleiding van verblijfsgerehctigden Subsidiebeleid N.v.t. St. Vluchtelingenwerk Flexibel Subsidie Nee                  15.000  

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Oude subsidie peuterspeelzaalwerk (n.a.v. harmonisatie peuterspeelzaalwerk) Subsidiebeleid N.v.t. N.v.t. Vrij Subsidie N.v.t.                  100.000 

Gemeentetoeslag peuteropvang (n.a.v. harmonisatie peuterspeelzaalwerk) Besluit harmonisering N.v.t. N.v.t. Vast N.v.t Ja  88.325 - Niet onder de MAG (zie uitzonderingen ) 

WMO Maatwerk Doventolk N.v.t. N.v.t. N.v.t. Vrij N.v.t. Nee                      2.000 

Maatschappelijke dienstverlening Diaconaal Maatschappelijk werk Subsidiebeleid N.v.t. Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Flexibel Subsidie Nee  20.015 - Niet onder de MAG (zie uitzonderingen ) 

 Bevorderen van de sociale contacten Subsidiebeleid N.v.t. ANBO Flexibel Subsidie Nee                   6.000  
 Bevorderen van de sociale contacten Subsidiebeleid N.v.t. PCOB Flexibel Subsidie Nee                    5.593  
 Organiseren activiteiten voor mensen met een fysieke beperking Subsidiebeleid N.v.t. De Zonnebloem Flexibel Subsidie Nee                       440  
 Verlenen eerste hulp, voorlichtingen en opleidingen Subsidiebeleid N.v.t. EHBO Giessendam Flexibel Subsidie Nee                       290  
 Verlenen eerste hulp, voorlichtingen en opleidingen Subsidiebeleid N.v.t. EHBO Hardinxveld Flexibel Subsidie Nee                       300  
 Informatieverstrekking en ondersteuning op het gebied van zorg Subsidiebeleid N.v.t. Nederlandse Patienten vereniging, afd HG Flexibel Subsidie Nee                       825  
 Alzheimercafé Subsidiebeleid N.v.t. Rivas zorggroep Flexibel Subsidie Nee                    1.000  
 Bevorderen van de sociale contacten Subsidiebeleid N.v.t. Mensen voor mensen Flexibel Subsidie Nee                     5.100  
 Ruimte in subsidiebudget Subsidiebeleid N.v.t. N.v.t. Flexibel N.v.t. Nee                         117  

Ouderenbeleid Dag van de ouderen N.v.t. N.v.t. Servanda Flexibel Overheidsopdracht Nee                   3.000  

Vrijwilligerswerk

Waarderingssubsidies Subsidiebeleid N.v.t. N.v.t. Flexibel Subsidie Nee                    2.500  
Vrijwilligersvergoeding N.v.t. N.v.t. N.v.t. Flexibel N.v.t. Nee                   3.800  

Overig vrijwilligerswerk, o.a. uitreiking Pluim N.v.t. N.v.t. N.v.t. Flexibel N.v.t. Nee                    1.200  
Lokaal budget vrijwilligersbeleid N.v.t. N.v.t. N.v.t. Vrij N.v.t. Nee                      2.000 

Mantelzorg Mantelzorgondersteuning en -waardering Beleidsplan WMO N.v.t. N.v.t. Flexibel N.v.t. Ja                 67.000  

Clientondersteuning 
Het behartigen van de belangen van doelgroepen en het stimuleren van cliënt- en burgerparticipatie Subsidiebeleid N.v.t. Wmo-platform (Platform sociaal domein) Vast Subsidie Ja

 22.395 - Niet onder de MAG (zie uitzonderingen ) 
Ondersteuning bieden aan mensen met een beperking gericht op participatie Subsidiebeleid N.v.t. Stichting MEE Flexibel Subsidie Nee

Welzijnswerk Advisering en ondersteuning van inwoners op het gebied van welzijn en het organiseren van activiteiten om sociale structuren te versterken Subsidiebeleid N.v.t. Servanda Flexibel Subsidie Nee                539.170  

Sociaal cultureel werk Scouting activiteiten Subsidiebeleid N.v.t. Stichting Scouting Lutine-Zilvermeeuwen Flexibel Subsidie Nee                       800  

Jeugd 

Oud- en nieuwfeest incl huur sporthal, verzekering, leges ed, diverse kostensoorten N.v.t. N.v.t. Stichting ‘t Vierspan Flexibel Overheidsopdracht Nee                  12.450  
Voorlichting Stichting Voorkom Subsidiebeleid N.v.t. Stichting Voorkom Flexibel Subsidie Nee                   3.680  

Sinterklaasintocht Subsidiebeleid N.v.t. Intochtcommissie sinterklaas Flexibel Subsidie Nee                       500  
Jongereninformatiepunt bibliotheek ism Servanda Subsidiebeleid N.v.t. Bibliotheeknetwerk Aanzet Flexibel Subsidie Nee                    5.280  

Dag voor Respect N.v.t. N.v.t. N.v.t. Ja Overheidsopdracht Nee                    2.310  
Maatschappelijk Dienstverlening sociaal team Subsidiebeleid N.v.t. Rivas N.v.t. Subsidie Nee  180.604 -  Niet onder de MAG (zie uitzonderingen ) 

24-uurs crisisdienst Subsidiebeleid N.v.t. Rivas N.v.t. Subsidie Nee  4.000 - Niet onder de MAG (zie uitzonderingen ) 

Gezondheidszorg

Inwonerbijdrage volksgezondheid Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Ja          113.800   
Uitvoeringsprogramma’s volksgezondheid Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Nee           27.893   

Prenatale zorg Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Ja             6.794   
Slachtofferhulp Subsidiebeleid N.v.t. Stichting Slachtofferhulp Nederland Flexibel Subsidie Nee                    3.700  

Reservering voor dekkingsplan DG&J N.v.t. N.v.t. N.v.t. Vast N.v.t. N.v.t.          30.000   

Jeugdgezondheidzorg

Subsidie maatwerk JGZ 0-4 Subsidiebeleid N.v.t. Rivas Flexibel Subsidie Nee                 24.320  
Basispakket JGZ Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Ja        339.000   

Digitaal dossier JGZ Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Ja          24.604   
Extra contactmoment adolescenten(JGZ) Meerjarig Uitvoeringsprogramma DG&J 2019 GR Dienst Gezondheid & Jeugd Vast Overheidsopdracht Ja             18.911   

Aanvulling subsidie voorlichting stichting voorkom N.v.t. N.v.t. Stichting Voorkom Flexibel Overheidsopdracht Nee                    5.000  
HG-bijdrage CJG-AV voor o.a. Kamers met kansen, Home Start en Brugfunctie VO Uitvoeringsprogramma Jeugd regio AV 2016 2016 GR regio AV Vast Overheidsopdracht Nee           47.085   

Lokaal budget jeugd N.v.t. N.v.t. N.v.t. Vrij N.v.t. N.v.t.                     41.000 

        869.587 1.180.728 145.000



Rapportage Businesscase MAG

Bijlage 3 Subsidiebudget 

Beleidsterrein Huidig	subsidieplafond	
begroting	2016

Toevoeging	aan	MAG-budget Andere	bestemming	dan	
MAG-budget
(zie	toelichting)

Verkeerseducatie € 450 € 450 N.v.t. 

Schoolbegeleidingsdienst € 34.000 € 34.000 N.v.t.

Bibliotheekwerk € 365.800 € 365.800  N.v.t.

Vormings- en ontwikkelings-
beleid

€ 450 € 450 N.v.t.

Sport € 12.000 € 12.000 N.v.t.

Kunst € 8.600 € 8.600 N.v.t.

Maatschappelijke dienstver-
lening

€ 39.680 € 19.665 € 20.015

Oudheidkunde en musea € 9.620 € 3.600 € 6.020

Openluchtrecreatie € 8.620 € 8.620 N.v.t.

Cultuurbeleid/media € 9.100 9.100 N.v.t.

Vluchtelingenwerk € 15.000 € 15.000 N.v.t.

Huishoudelijke verzorging/
Wmo

€ 22.395 0 22.395

Sociaal cultureel werk € 539.170 539.170 N.v.t.

Jeugd € 189.971 € 9.367 € 180.604

Peuterspeelzaalwerk € 188.325 € 100.000 € 88.325

Volksgezondheid € 37.020 € 33.020 € 4.000

Waarderingssubsidies € 2.500 € 2.500 N.v.t.

Totaal	 €	1.482.701,- €	1.161.342,- €	321.359,-

Toelichting op de uitzonderingen per beleidsterrein

Maatschappelijke	Dienstverlening
Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk ontvangt jaarlijks een subsidie voor de uitvoering van maatschappelijk werk en pychosociale 
hulpverlening  vanuit een christelijke levensovertuiging. Deze taken vallen onder de 1e lijns zorg en om deze reden wordt voorgesteld 
om het budget van € 20.015,- toe te voegen aan het budget voor het sociaal team en met de stichting in gesprek te gaan over het 
uitvoeren van deze functie vanuit het sociaal team. 

Subsidiebedrag:	€ 20.015,-
Voorstel:	Toevoegen aan budget Sociaal team. 

Oudheidkunde	en	musea
Jaarlijks ontvangt de stichting voor de Instandhouding van Molens Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (SIMAV) een activiteitensubsidie van 
€ 0,35 per inwoner voor het onderhouden en restaureren van de molens in de regio AV. De gemeente verstrekt deze subsidie met het 
doel om bij te dragen aan de instandhouding van de molens in de AV. Voorgesteld wordt om (het onderhoud van) monumenten niet 
onder de MAG te hangen en het bedrag van € 6.020,- vanuit het subsidiebudget op het beleidsterrein oudheidkunde en musea om 
die reden ook niet toe te voegen aan het MAG-budget. Er zijn vervolgens twee opties: voor de uitvoering van deze specifieke taak aan 
SIMAV een overheidsopdracht verstrekken of de lopende afspraken met Simav vanuit het huidige Monumentenbeleid uitbreiden. In het 
voorbereidingsjaar zullen hier met Simav gesprekken over worden gevoerd. 

Subsidiebedrag: € 6.020,-
Voorstel: De activiteiten van Simav financieren door middel van het verstrekken van een overheidsopdracht aan Simav of de huidige 
afspraken vanuit het Monumentenbeleid met Simav uitbreiden. 
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Huishoudelijke ondersteuning/Wmo

Stichting	MEE
Stichting MEE AV ontvangt al jaren vanuit het subsidiebeleid een subsidie voor de mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, waaron-
der voor het verzorgen van individuele en collectieve mantelzorgondersteuning en de coördinatie van de vrijwilligers (ten behoeve van 
respijtzorg). Dit betreft 1e lijnszorg en om deze reden wordt voorgesteld om deze zorg vanuit het Sociaal team te organiseren. In het 
Sociaal team bevinden zich momenteel al reeds professionals cliëntondersteuning vanuit stichting MEE. 

Subsidiebedrag: € 16.095,-
Voorstel: Toevoegen aan budget Sociaal team.

Platform	Sociaal	Domein
Het Platform Sociaal Domein (voorheen WMO-platform) is een door de gemeente erkend onafhankelijk adviesorgaan dat ervoor zorgt 
draagt dat belanghebbenden bij de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet betrokken zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de voorberei-
ding, verbetering, vaststelling en uitvoering van het beleid op het sociaal domein. Het adviesrecht van het Platform is door de decentrali-
saties van taken in 2016 verruimd van de Wmo naar Sociaal Domein breed. Vanwege deze verruiming wordt voorgesteld de activiteiten 
van het platform niet vanuit het MAG-budget te financieren, maar middels het verstrekken van een overheidsopdracht. Op deze manier 
is het adviesrecht van het platform over het hele sociale domein beter geborgd.

Subsidiebedrag: € 6.300,-
Voorstel: De activiteiten van het Platform Sociaal Domein te financieren door middel van het verstrekken van een overheidsopdracht. 

Jeugd	
De maatschappelijke dienstverlening vanuit Rivas wordt sinds 1 januari 2015 uitgevoerd vanuit het Sociaal team. Middels de inzet van 
de jaarlijkse subsidie worden de professionals Algemeen maatschappelijk werk en Schoolmaatschappelijk werk (incl. Brugfunctie gezin) 
gefinancierd. Voorgesteld wordt om het budget van € 180.604,- voor de maatschappelijk dienstverlening van Rivas aan het budget voor 
het sociaal team toe te voegen. 

Subsidiebedrag:	€ 180.604,-
Voorstel:	Toevoegen aan budget Sociaal team.

Peuterspeelzaalwerk:	
Het peuterspeelzaalwerk is sinds 1 juli 2015 geharmoniseerd tot peuteropvang. Sindsdien wordt er geen subsidie meer verstrekt aan 
de peuterspeelzaalbesturen voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk. Een deel van de ‘oude’ subsidie wordt ingezet voor het 
verstrekken van een gemeentetoeslag aan ouders (kostwinnergezinnen en niet-werkende gezinnen) die geen recht hebben op de 
kinderopvangtoeslag van het Rijk (dit wordt binnenkort ook een wettelijke verplichting). Na één ervaringsjaar is duidelijk geworden dat 
het huidige budget van € 188.325,- niet geheel nodig is voor de bekostiging van de peuteropvangtoeslag. Voorgesteld wordt om € 
100.000,- van de ‘oude’ subsidie peuterspeelzaalwerk toe te wijzen aan het MAG-budget en voorlopig € 88.325,- beschikbaar te hou-
den voor de gemeentetoeslag peuteropvang. De komende jaren moet nader gemonitord worden welk budget er jaarlijks daadwerkelijk 
beschikbaar moet zijn voor de gemeentetoeslag10. Eventuele bijstellingen op dit budget dienen ten goede komen aan het MAG-budget.  

Subsidiebedrag: 188.325,-
Voorstel:	€ 100.000,- toe te wijzen aan het MAG budget en € 88.325,- in zetten voor de bekostiging van de gemeentetoeslag peuter-
opvang en eventuele bijstellingen op dit budget ten goede te laten komen aan het MAG-budget. 

Volksgezondheid	
Het Sociaal team werkt binnen kantoortijden. Voor de crisissituaties buiten kantoortijden wordt onder andere gebruik gemaakt van de 
24-uurs crisisdienst van Rivas. Hiervoor ontvangt Rivas jaarlijks een subsidie vanuit het subsidiebeleid. Omdat deze activiteiten een aan-
vulling op de activiteiten van het Sociaal team (1e zorg) betreft wordt voorgesteld om het budget van € 4.000,- toe te voegen aan het 
budget voor het Sociaal team.

Subsidiebedrag:	€ 4.000,- 
Voorstel:	Toevoegen aan budget Sociaal team

10 Conform het raadsbesluit ‘Toekomst peuterspeelzaalwerk’, 30 oktober 2014.
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