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Waarom een Maatschappelijke Agenda  

  

De gemeenteraad heeft begin 2020 het Koersdocument vastgesteld. In het Koersdocument staan de 

fysieke, sociale en economische opgaven, kansen en plannen om Lelystad naar een "next level" te 

brengen. Het gaat hierbij om:  

 versterken van de stad: groei van de stad tot een uitnodigende en ondernemende stad.   

 versterken van maatschappelijk kracht om een veerkrachtige samenleving te zijn met 

onderscheidend onderwijs, aantrekkelijke woonbuurten en vitale bewoners.  

 gedeeld eigenaarschap, waarbij iedereen zich betrokken voelt voor de gezamenlijke opgaven 

waar Lelystad voor staat.   

  

We willen een Maatschappelijke Agenda opstellen die als leidraad/kader dient voor sociale opgave in 

brede zin. Daarbij is gedeeld eigenaarschap uitgangspunt. Met de Maatschappelijke Agenda geven 

we richting en koers aan de sociale opgave zoals opgenomen in Lelystad Next Level.   

  

Hierbij is ook relevant dat de Kadernota Sociaal Domein tot eind 2022 loopt en er voor de periode 

daarna nieuwe kaders moeten worden vastgesteld. Ook dit willen we, evenals andere nota’s op 

deelgebieden van het sociaal domein, onderdeel laten zijn van de Maatschappelijke Agenda, zodat er 

sprake is van een brede, integrale benadering van de sociale opgave waarvoor we staan.   

Hetzelfde geldt voor de Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO). Ook dit wordt meegenomen in 

de Maatschappelijke Agenda.   

   

 

Wat willen we bereiken  

  

We willen ons ontwikkelen tot een dynamische, veerkrachtige samenleving met vitale, economisch 

zelfstandige inwoners. Maar ook een samenleving die ondersteuning biedt aan minder zelfredzame 

inwoners.    

We willen een brede Maatschappelijke Agenda opstellen die leidend en richtinggevend is voor de 

invulling van het sociaal domein in brede zin. Het gaat hierbij niet alleen om zaken die onder de 

Participatiewet, Wmo en Jeugdwet vallen maar ook om onderwijs, sport, schulddienstverlening, 

cultuur e.d. en de raakvlakken met andere terreinen zoals wonen en economie. We gaan uit van een 

integrale benadering waarbij niet de afzonderlijke beleidsterreinen centraal staan maar datgene wat 

we willen bereiken.   

  

De Maatschappelijke Agenda heeft een looptijd van 4 jaar en een doorkijk naar 10 jaar. Elke 2 jaar 

vindt een evaluatie en eventuele bijstelling plaats. Er wordt op basis van de Maatschappelijke Agenda 

een Maatschappelijke Doe Agenda opgesteld waarin meer concreet is uitgewerkt wat we gaan doen.  

De Maatschappelijke Doe Agenda heeft betrekking op de uitvoering. Hierin is uitgewerkt hoe invulling 

wordt gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders. De Doe Agenda wordt door het college 

vastgesteld en ter informatie aan de raad voorgelegd. De raad heeft zo zicht op de uitvoering en kan 

mede aan de hand hiervan haar controlerende taak invullen.    

  

 

Wat zijn de activiteiten  

  

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste stappen vermeld om te komen tot een breed gedragen 

Maatschappelijke Agenda.  

  

  



   

    

december 2021   College legt Startnota ter vaststelling voor aan de raad   

  

januari 2022   Informatieve sessie raad  

-  informatie uitwisseling over opzet Maatschappelijke Agenda en 

      uitgangspunten/belangrijke items 

-  inbreng/input raad ophalen  

  

januari-augustus 2022   Stakeholders en inwoners worden betrokken bij het proces  

  

maart 2022   Gemeenteraad verkiezingen  

  

  april/mei 2022      Informatieve sessie (nieuwe) raad  

     -       invulling bespreken  

     -       inbreng/input raad ophalen  

  

   College legt Uitgangspuntennota/keuzenota ter vaststelling voor aan de raad  

  

augustus/september 2022  

  

 College geeft concept Maatschappelijke Agenda vrij voor inspraak  

  

september/oktober 2022    Inspraakperiode concept Maatschappelijke Agenda    

     -      advies Cliëntenraad Sociaal Domein  

    -      inbreng inwoners/partijen   

  

november 2022   College legt bijgesteld concept voor vaststelling voor aan raad  

  

december 2022   Raad stelt Maatschappelijke Agenda vast  

  

  

Wie zijn betrokken  

  

De volgende partijen worden betrokken bij het participatietraject gericht op de totstandkoming van de 

Maatschappelijke Agenda:  

- Partijen op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport, onderwijs, participatie e.d. (brede 

sociaal domein);  

- Inwoners  

- Cliëntenraad Sociaal domein  

- Raadsleden  

In de geplande informatieve raadsessie begin 2022 zal worden besproken op welke  wijze 

het participatietraject wordt ingericht en hoe raadsleden hierbij worden betrokken.  

  

De maatschappelijke partijen worden niet alleen betrokken bij de totstandkoming van de  

Maatschappelijke Agenda maar zijn veelal ook partij bij de uitvoering hiervan. Daarom is het  

essentieel hun rol goed te regelen.  

  
Welke producten leveren we op  

  

In juni 2022 leveren we een Uitgangspuntennota/keuzenota op en in december 2022 de 

Maatschappelijke Agenda.  

Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een Maatschappelijke Doe Agenda. De verwachting is dat de 

contouren hiervoor eind 2022 beschikbaar zijn. 



 


