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Maatschappelijke Structuurvisie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De Maatschappelijke Structuurvisie 2040 “Nieuwkoop in perspectief” vast te stellen.
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secretaris
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Toelichting
Probleemstelling
De raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan een lange termijn visie op het sociaal
domein. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Maatschappelijke Structuurvisie
‘Nieuwkoop in Perspectief’.
Inleiding
De Maatschappelijke Structuurvisie (MSV) dient als basis voor het ontwikkelen van
beleid (lokaal en regionaal) en nemen van besluiten binnen het sociaal domein en
aanpalende terreinen. Het gaat daarbij om zorgvoorzieningen, subsidies ,
accommodatiebeleid, gezondheid, het creëren van sociale cohesie maar ook bijvoorbeeld
om het borgen van sociale veiligheid, vrijwilligersbeleid etc.

1

Pagina 2 van 3

De 13 kernboodschappen van de concept MSV zijn:
 Waarderen vrijwilligers en
mantelzorgers
 Iedereen doet mee
 Maatwerk per individu
 Levendige kernen
 Stimuleren burgerinitiatieven










Vooruitgang door innovatie
Investeren in mensen
Aansluiten onderwijs en arbeidsmarkt
Versterken sociaal netwerk
Iedereen draagt verantwoordelijkheid
Multifunctionele voorzieningen
De gemeente verbindt
Samenleving als partner

Het opstellen van een maatschappelijke agenda is een belangrijke vervolgstap op de
MSV. De maatschappelijke agenda bestaat uit uitwerkingen van specifieke onderwerpen
voortkomend uit de MSV, bijvoorbeeld verordeningen, beleids- en beheersplannen en
beleidsregels.
Kader / Eerdere besluiten
Het college heeft op 22 november 2012 en op 4 april 2013 bijeenkomsten georganiseerd
voor de raad over de MSV. In oktober 2013 en februari 2014 heeft het college de raad
per brief geïnformeerd over het proces rondom de totstandkoming van de MSV.
Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten geweest met een relatie met de MSV, zoals het
“De Kanteling” en de jeugdzorg
Beoogd effect
Een breed gedragen lange termijn visie op het maatschappelijk domein, die richting geeft
aan toekomstige keuzes.
Argumenten
Het sociale domein is constant aan verandering onderhevig. Bij het bepalen van de juiste
koers is het van belang een breed gedragen stip op de horizon te hebben. De stip op de
horizon geeft richting bij het maken van toekomstige keuzen, beleidsmatig en financieel.
De (MSV) draagt bij aan transparantie en voorspelbaarheid van besluiten. Andersom
draagt het ook bij aan een realistisch verwachtingspatroon van inwoners en het
maatschappelijk middenveld over de gemeente. Natuurlijk komen er redenen om de visie
van nu bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen. Voor
nu biedt de MSV handvatten bij het maken van belangrijke keuzes bij de decentralisaties
en noodzakelijke ingrepen op de gemeentelijke begroting. Tegelijkertijd worden kansen
gesignaleerd en kijken we positief naar ontwikkelingen op de langere termijn.
Kanttekeningen
De MSV is een lange termijnvisie. We kijken daarbij enkele decennia vooruit. De
omstandigheden zijn over 20-30 jaar anders dan nu. Bij de MSV is daarom uiteengegaan
van duurzame trends (terugtredende overheid, ontwikkeling van de technologie, meer
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eigen verantwoordelijkheid en regie). Het blijft echter bij voorspellingen en tussentijdse
bijstelling is op enig moment noodzakelijk.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Omdat het hier gaat om het ontwikkelen van een maatschappelijke visie zijn de risico’s
nog niet aan te geven. Er hoeven geen afzonderlijke beheersmaatregelen te worden
getroffen. Om de MSV operationeel te maken wordt een maatschappelijke agenda
opgesteld. Binnen de maatschappelijke agenda is wel sprake van beheersmaatregelen.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
De MSV heeft op zichzelf geen financiële, personele of juridische consequenties.
Bij de uitwerking (de maatschappelijke agenda) wordt uiteraard gekeken naar financiële
effecten. De komende periode ligt de nadruk daarbij vooral op het realiseren van
besparingen en het terugleggen van verantwoordelijkheden naar inwoners en
maatschappelijk middenveld. Het afstoten van gemeentelijke taken kan personele
consequenties hebben. De vertaling van de MSV naar het uitvoeringsbeleid heeft ook
juridische consequenties bijvoorbeeld door het wijzigen van verordeningen.
Communicatie / Participatie
De MSV is zorgvuldig voorbereid. Na een startnotitie, is de discussienota Nieuwkoop in
Perspectief opgesteld. De discussienota bevatte naast een beeld van de huidige
ontwikkelingen drie toekomstschetsen.
 Zorgparadijs
 Plezierig en ruim wonen met goede (basis)voorzieningen
 Hecht, zelfstandig en sociaal
Aan de hand van deze schetsen heeft een brede discussiebijeenkomst plaatsgevonden
en is een enquête uitgevoerd onder het Digitaal Burgerpanel. Op basis van deze input is
een concept MSV opgesteld. De concept MSV is daarna ambtelijk besproken met
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Op 4 april is er een informatieve
discussiebijeenkomst voor raadsleden geweest. Ook hieruit zijn opmerkingen en
aanvullingen meegenomen.
Op de website van de gemeente is de maatschappelijke structuurvisie als vast onderdeel
opgenomen. De (concept)nota wordt hier geplaatst zodat de inwoners er kennis van
kunnen nemen en desgewenst kunnen reageren.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Discussienota Maatschappelijke Structuurvisie ‘Nieuwkoop in Perspectief’
Maatschappelijke Structuurvisie ‘Nieuwkoop in Perspectief’
Advies meningsvormende raad
(griffie)
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