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Adviesnota raad

Procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie

Samenvatting
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. De nieuwe nota zal de Veldhovense gemeenschap als 
geheel centraal stellen, het sociaal domein bevat thema's die al onze inwoners kunnen 
raken. Daarom is het belangrijk de nieuwe kaders in samenspraak te formuleren en uit 
te werken. Aan uw raad wordt voorgesteld het procesvoorstel samenspraak vast te 
stellen. Gezamenlijk kan dan vorm en inhoud worden gegeven aan de herijking van de 
kadernota maatschappelijke participatie.

Beslispunten
1. Vast te stellen het 'procesvoorstel samenspraak herijking kadernota 
maatschappelijke participatie'

Inleiding
De kadernota maatschappelijke participatie is richtinggevend voor de transformatie in 
het sociaal domein. De kadernota is echter opgesteld in de periode voor de transities 
en daarmee toe aan actualisatie. Er is behoefte aan een actueel eenduidig beeld ten 
aanzien van de ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen in het kader van de 
transformatie in het sociaal domein. Daarnaast dient de kadernota een antwoord te 
geven op de invulling van de rolopvatting en samenwerking tussen inwoners, 
maatschappelijk partners en gemeente. De Veldhovense gemeenschap als geheel 
staat centraal en voor iedereen is een rol en verantwoordelijkheid weggelegd. Daarom 
is het proces van samenspraak in deze des te meer van belang.

De kadernota maatschappelijke participatie dient de volgende doelen:
1. Eenduidigheid bieden over ambitie, visie en maatschappelijke doelstellingen 

van inwoners, maatschappelijk partners en gemeente ten aanzien van de 
transformatie sociaal domein.

2. Duidelijkheid bieden in rollen en verantwoordelijkheden van inwoners, 
maatschappelijke partners en gemeente ten aanzien van de transformatie 
sociaal domein.

3. Aangeven op welke manier de gemeente de maatschappelijke beweging van de 
transformatie kan faciliteren.

Beoogd effect
1. Een breed gedragen visie en een maatschappelijk veld dat zeer nauw 

betrokken is bij de totstandkoming van de herijking van de kadernota 
maatschappelijke participatie.

2. Een helder kader dat richtinggevend is voor het vormgeven van de 
transformatie in het sociaal domein en dat gedeeld wordt met alle betrokkenen.
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3. Een brede maatschappelijke agenda die richtinggevend is voor het uitvoeren 

van innovatieve projecten in de sociale basisstructuur.

Relevante (wettelijke) beleidskaders
» Programmabegroting 2015 - 2016 
» Kadernota maatschappelijke participatie 
» Nota Jeugd & Onderwijs

Argumenten
1.1 Het procesvoorstel voorziet in betrokkenheid van alle stakeholders, ook de (ook de 
informele zorg in de basisstructuur: inwoners, bewonersinitiatieven, vrijwilligers en 
mantelzorgers) doet mee
De transformatie vraagt veel van inwoners: inzet op eigen kracht, eigen 
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en het sociaal netwerk. De betrokkenheid van de 
inwoners zelf is een vereiste om invulling te geven aan deze begrippen en de 
transformatie in de praktijk tot wasdom te laten komen.

1.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente ontmoeten elkaar en 
werken samen, in de veranderende verhouding tussen elkaar
Rolinvulling en rolopvatting zijn belangrijke aspecten van de transformatie. Waar 
houdt de verantwoordelijkheid van de één op, en begint die van de ander? Wat 
kunnen de betrokken partijen van elkaar verwachten? Door direct samen te werken 
wordt al doende gewerkt aan deze nieuwe maatschappelijke verhoudingen.

1.3 Beleidsontwikkeling en innovatie in het veld gaan hand in hand: in gemixte 
werkgroepen wordt gewerkt aan concrete transformatiethema's
Vanuit een gedeelde visie en doelstellingen werken inwoners, maatschappelijke 
organisaties en gemeente samen aan concrete projecten in de sociale basisstructuur.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Door de brede kring van betrokkenen kan daadkracht ondergesneeuwd worden 
Een brede betrokkenheid van diverse partijen mag een vlotte besluitvorming niet in de 
weg staan. Het is belangrijk dat een brede vertegenwoordiging van deelnemers aan 
het sociaal domein (zowel intern als extern) kan meepraten en meedoen. Maar niet 
iedereen hoeft het overal met elkaar eens te zijn. Het vormen van een 
maatschappelijke agenda met relevante maatschappelijke thema's, waar concreet in 
de praktijk aan gewerkt gaat worden, maakt dat er ook daadwerkelijk daad bij woord 
wordt gevoegd.

1.2 Dit proces heeft overlap met de inhoud van en betrokken partijen bij de integrale 
nota Jeugd & Onderwijs
De betrokken partijen in dit proces zijn deels ook dezelfde partijen die betrokken 
dienen te worden bij de kadernota maatschappelijke participatie. Ook inhoudelijk is er 
sprake van overlap: de visie op transformatie bezien vanuit Jeugd en Onderwijs zal 
(grotendeels) overeenkomen met de visie op transformatie bezien vanuit het gehele 
sociaal domein. Daarom is het van belang om deze twee processen zorgvuldig op 
elkaar aan te laten sluiten. Voorkomen moet worden dat dubbel werk wordt gedaan en 
dat interne en externe stakeholders onnodig overvraagd worden. Hiertoe zal 
doorlopend nauw afgestemd worden.

Financiën
Aan deze adviesnota zijn geen financiële gevolgen verbonden.
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Communicatie en samenspraak
De transformatie in het sociaal domein treft alle inwoners van Veldhoven. Daarom is 
het belangrijk om een breed samenspraak proces te organiseren. Het procesvoorstel 
samenspraak is uiteengezet en wordt u nu voorgelegd ter vaststelling.

Ten behoeve van het samenspraakproces zal een communicatieplan opgesteld 
worden.

Uitvoering/planning
Nadat uw raad dit voorstel vastgesteld heeft, zal de uitvoering van het proces ter hand 
worden genomen conform de planning en werkwijze zoals opgenomen in het 
procesvoorstel.

Bijlagen
1. Procesvoorstel herijking kadernota maatschappelijke participatie

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit gewijzigd als bespreekstuk te agenderen voor 
de besluitraad op 13 december.

In het procesvoorstel en raadsbesluit dienen de volgende onderwerpen te worden 
verwerkt:
» Procedurele kaders:

(1) Doorlooptijd van het traject conform procesvoorstel;
(2) Het sociaal domein als afbakening van beleidsvelden;
(3) Financiën dienen binnen de begroting blijven;
(4) Opstellen communicatieplan.

» Procesmatige kaders:
(1) Betrokken stakeholders conform procesvoorstel;
(2) Stakeholders bij aanvang van traject wijzen op verantwoordelijkheid m.b.t. 
terugkoppeling naar achterban;
(3) Tussentijdse terugkoppeling van de resultaten ten aanzien van de 10 thema's, 
voorafgaand aan de start van de werkgroepen.

» Inhoudelijke kaders:
De leidende principes van de huidige kadernota, zoals vermeld op pagina 5 van het 
procesvoorstel, volstaan voor de raad als uitgangspunt voor het 
samenspraakproces.
Daarenboven hebben meerdere raadsfracties toevoegingen en wijzigingen 
verwoord ten aanzien van deze acht leidende principes. Door het college zullen 
deze gewijzigde en aanvullende kaders in het procesvoorstel en raadsbesluit 
worden verwerkt.

» Rolinvulling:
Met uitzondering van één fractie, wordt de rol van 'toehoorder' door de raad 
gewenst gedurende het samenspraaktraject.

De portefeuillehouder zegt toe de gemeenteraad in de beeldvormende 
raadsvergadering van 14 maart 2017 te informeren over de dilemma's waar de 
betrokken partijen in het samenspraakproces tegen aanlopen.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het college zegt toe de procedurele, procesmatige en inhoudelijke kaders en de 
gewenste rolinvulling van de raad te verwerken in het procesvoorstel.
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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