Maatschappelijke agenda Voorschoten

Samen werken, Samen delen, Samen sterker

Samen gaan we het doen!
Door samen te werken en samen te delen worden we samen sterker. Een sterker
Voorschoten is een nog mooier Voorschoten. Een Voorschoten waar iedereen mee kan
doen. Om meedoen voor iedereen mogelijk te maken zijn verbindingen nodig; verbindingen
tussen jong en oud en verbindingen tussen cultuur, welzijn, sport, zorg, gezondheid en
onderwijs.
Om ervoor te zorgen dat we allemaal dezelfde doelen voor ogen hebben en iedereen wordt
gestimuleerd verbindingen aan te gaan, werkt de gemeente Voorschoten toe naar één
Maatschappelijke agenda. Eén agenda met zeven maatschappelijke doelen. De
Maatschappelijke agenda laat zien wat voor gemeente Voorschoten wil zijn en de zeven
maatschappelijke doelen geven aan waar onze ambities liggen.
De sociale cohesie tussen inwoners, het rijke verenigingsleven, de vele
vrijwilligersorganisaties, maatschappelijk betrokken ondernemers en fondsen kunnen
belangrijke bijdragen leveren aan de maatschappelijke doelen. De gemeente ondersteunt
hierbij met beleidsinstrumenten, subsidie-, inkoop- en accommodatiebeleid. Belangrijke
uitgangspunten voor het subsidiebeleid zijn daarbij: in belangrijke mate voor en door
Voorschotenaren en georganiseerd door vrijwilligers.
Basis voor de Maatschappelijke agenda zijn gesprekken die vanaf 2017 met inwoners en
netwerkpartners zijn gevoerd, het beleidsplan Sociaal domein 2018-2021 en het
coalitieakkoord ‘Duurzaam vooruitstrevend’. De Maatschappelijke agenda is de sociale
pendant van de nog op te stellen omgevingsvisie, waarin de kaders voor het fysieke
domein worden vastgelegd.

De Maatschappelijke Agenda met de zeven Maatschappelijke doelen
1. Het culturele DNA van Voorschoten wordt beschermd en uitgedragen1
De gemeente Voorschoten staat bekend om haar bruisend
culturele

leven.

Mede

daardoor

is

de

gemeente

aantrekkelijk voor gezinnen en ondernemers om zich er te
vestigen.
Wat willen we?
De gemeente Voorschoten vindt het van groot belang om
in ieder geval een breed en divers cultureel (erfgoed)
aanbod te behouden. Wij willen samenwerking tussen de
cultuuraanbieders onderling en samenwerking tussen cultuur, zorg, sport en welzijn
stimuleren. Ook vindt de gemeente het belangrijk om aandacht te besteden aan het
behoud en de versterking van de cultuurhistorische identiteit en kwaliteiten van
Voorschoten. Daarnaast stimuleren we cultuureducatie en -participatie. Inwoners, jong en
oud, met en zonder beperking moeten deel kunnen nemen aan het culturele leven. Het
cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente willen we in goede staat doorgeven aan volgende
generaties.

Hoe meten we dat?


Versterken van het culturele en erfgoedveld en vernieuwing van het cultureel
aanbod door samenwerking tussen cultuuraanbieders en samenwerking tussen
cultuur zorg, sport en welzijn

1



Voorzien in cultureel aanbod gericht op diegenen die tot dusverre niet zijn bereikt;



Vergroten aanbod cultuureducatie.

Dit doel is afgeleid uit de Cultuurnota 2017-2020 en de Kadernota Erfgoed 2013-2017; Cultureel erfgoed
loont, leeft en inspireert (2013).

2. Inwoners hebben een gezonde leefstijl2
Preventie is belangrijk om gezond te blijven. De inwoners
van Voorschoten sporten vrij veel en hebben relatief weinig
overgewicht. Deze gezonde leefstijl wil de gemeente
Voorschoten graag blijven stimuleren. Alcohol gebruik,
roken en drugs blijven echter nog wel een aandachtspunt,
met name bij jongeren. Preventie is ook belangrijk om
geestelijk gezond te blijven.

Wat willen we?
De

gemeente

is

trots

op

de

Hoe meten we dat?

vele

 Het aantal inwoners dat sport verhogen;

sportverenigingen in het dorp en wil de diversiteit

 Verminderen van de ongezonde

aan sporten behouden en zorgen dat al onze

leefgewoonten;

inwoners kunnen sporten. Daarnaast willen we

 De geestelijke gezondheid van inwoners

het alcoholgebruik en roken bij jongeren en
ouderen

verminderen.

Ook

willen

we

verhogen

dat

inwoners geestelijk zijn en blijven.
3. Inwoners zijn zo zelfredzaam mogelijk en kunnen zo lang mogelijk de regie over
hun eigen leven houden
In Voorschoten moet

iedereen mee kunnen doen.

Voorschoten heeft een relatief vergrijsde bevolking.
Gemiddeld hebben de ouderen in Voorschoten een hoger
inkomen en opleiding dan de gemiddelde ouderen in
Nederland. ‘Onze’ ouderen zijn gelukkig nog vaak tot op
hoge

leeftijd

actief.

Door

het

sluiten

van

de

verzorgingshuizen en de veranderingen in de GGZ en
beschermd

wonen

moeten

zelfstandig

blijven

wonen.

inwoners
Ook

voor

steeds

langer

inwoners

met

dementie (en hun familieleden) geldt dat zelfredzaamheid en regie in goede banen geleid
moet worden.
Wat willen we?
De gemeente Voorschoten wil dat inwoners
vitaal zijn en zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen. De gemeente wil

2

Hoe meten we dat?
 Het aantal inwoners dat, eventueel met hulp,
zelfstandig blijft wonen verhogen;
 Verhogen van de participatie van inwoners.

Doel 2 t/m 7 komen uit het beleidsplan Sociaal domein 2018-2021. Doel 2 t/m 5 verwijzen ook naar het
beleid op het gebied van sport en cultuur. Doel 4 verwijst ook naar het beleid op het gebied van onderwijs.

ook dat inwoners financieel zelfredzaam zijn.
4. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen
Voorschoten biedt inwoners kansen en daagt hen uit zich
maximaal te ontwikkelen. Voorschoten is een veilige,
kindvriendelijke gemeente om op te groeien. Er zijn
diverse

scholen,

culturele

activiteiten

en

een

rijk

verenigingsleven.
Wat willen we?
We

willen

dat

er

minder

gezinnen

professionele

ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien en dat
inwoners veilig kunnen opgroeien en hun talenten ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond,
beperkingen of financiële situatie.
Hoe meten we dat?


Het aantal kinderen dat problemen ervaart neemt af;



Meer kinderen ontwikkelen zich maximaal.

5. Voorschoten is veilig en er is sociale cohesie
De gemeente Voorschoten is een veilige gemeente om in te
wonen. Dat willen we graag zo houden. Ook zijn we trots
dat veel inwoners elkaar kennen en naar elkaar omkijken.
Wat willen we?
Inwoners voelen zich veilig in Voorschoten en zijn actief
betrokken bij hun directe omgeving. Zij zetten zich in om
een rijk verenigingsleven in stand te houden en een goede
buur te zijn wanneer anderen even een steuntje in de rug nodig hebben.

Hoe meten we dat?


Verhogen van het gevoel van veiligheid;



Inwoners verhogen de inzet voor een ander.

6. Er is een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning; de ondersteuning vindt
dicht bij huis plaats
Voorschoten

is

een

gemeente

waar

de

zorg

en

ondersteuning goed georganiseerd is voor die inwoners die
dat nodig hebben.
Wat willen we?
De gemeente Voorschoten wil een inclusieve samenleving
zijn, waarin alle inwoners mee kunnen doen. Ook de sociaal
zwakkeren, de mensen met gezondheidsproblemen of de
nieuwkomers

uit

andere

culturen.

Er

worden

veel

activiteiten georganiseerd waar inwoners naartoe kunnen zonder dat ze daarvoor een
verwijzing van de gemeente nodig hebben. Als inwoners er zelf niet uitkomen of zich zorgen
maken kunnen zij met al hun vragen of signalen terecht op één plek.

Hoe meten we dat?


Verhogen van het aantal georganiseerde activiteiten in de wijk;



Er is één welzijnsloket voor alle vragen en signalen.

7. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste ondersteuning op tijd
De

gemeente

Voorschoten

vindt

het

belangrijk

dat

inwoners weten waar ze met hun vragen terecht kunnen
en tevreden zijn over hoe ze geholpen worden. Ook vindt
de gemeente het belangrijk dat inwoners tevreden zijn over
de oplossingen die hen geboden worden.

Hoe meten we dat?


Monitoren van de tevredenheid van de inwoner over het proces;



Monitoren van de tevredenheid van de inwoner over de geboden oplossing.

Uiteraard willen we weten of alle extra inspanningen van de inwoners, verenigingen,
vrijwilligersorganisaties, ondernemers, fondsen en gemeente bijdragen aan bovenstaande
maatschappelijke doelen. Daarom gaan we dit monitoren.

Om maatschappelijke effecten te bereiken, zal ook de fysieke omgeving hierop moeten worden
aangepast. Denk aan het plaatsen van lantaarnpalen in een donkere steeg om de veiligheid in de
buurt te vergroten, aan het inrichten van speelplekken die uitnodigen tot beweging en het maken
van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente wil daarom bij het realiseren
van haar (maatschappelijke) doelen fysiek en sociaal steeds in samenhang benaderen. Naast de
Maatschappelijke agenda voor het sociale domein, wordt momenteel de voorbereiding van de
omgevingswet voorbereid.

Vastgesteld door de raad op 13 juni 2019

