Leeswijzer
Het Maatschappelijk Akkoord 2.0
Hier vindt u het Maatschappelijk Akkoord 2.0. De hernieuwde versie van de gezamenlijke
agenda die we na de verkiezingen in 2018 samen met u hebben opgesteld in combinatie
met de informatie die u voorheen in de Gemeentegids vond.
Het Maatschappelijk Akkoord bestaat uit zeven delen:
1. Inleiding
2. Leeswijzer
3. Hoe werken we samen
4. De kernagenda’s per kern
5. De kernoverstijgende thema’s
6. Begroting in balans
7. Algemene informatie over de gemeente Tubbergen
In het hoofdstuk ‘hoe werken we samen’ staat beschreven hoe wij met elkaar samenwerken
en de manier waarop we dit willen voortzetten. Maar ook wat deze manier van werken
betekent voor de gemeentelijke organisatie en de aanpassingen die we daarvoor willen
doen.
In de hoofdstukken over de kernagenda’s en de kernoverstijgende thema’s staan per dorp
en per thema de speerpunten beschreven. Dit zijn de speerpunten die in 2018 tijdens de
kernavonden zijn benoemd, aangevuld met de speerpunten en lopende initiatieven uit Mijn
Dorp 2030. In de laatste 3 kolommen staat wat we op basis van deze speerpunten in 2020
gaan doen. Natuurlijk hebben we samen in 2019 ook al het nodige bereikt. Voor elke
kernagenda en kernoverstijgende agenda ziet u dit terug in het MAT 2.0.
Om alle taken binnen het sociaal domein goed uit te voeren, hebben wij de acties in het
MAT en het interventieplan sociaal domein samengevoegd in de kernoverstijgende thema
Samen Redzaam en Gezond Meedoen. Dit zorgt voor een herindeling van een aantal
kernoverstijgende thema’s.
In dit MAT 2.0 ziet u bijvoorbeeld dat het thema Leren is ondergebracht bij het programma
Werk aan de winkel. Ook hebben we een nieuwe themalijn toegevoegd: Duurzaam leven –
Maatschappelijk Vastgoed.
De speerpunten in de kernagenda bevatten een korte omschrijving van wat we in de
komende jaren gaan doen: wie is er aan zet, wat is de eerstvolgende stap, wat is er voor
nodig. Per punt is groen gemarkeerd aan welk speerpunt de gemeente in 2020 een bijdrage
levert. Over de speerpunten die niet gemarkeerd zijn gaan we met de kern of organisaties in
gesprek of, hoe en wanneer dit speerpunt wordt opgepakt. Alles wat met grijs wordt
aangeduid, is afgerond.
Hoofdstuk 6 is een financiële bijsluiter. Een heel belangrijk hoofdstuk. Want we kunnen met
elkaar ongelofelijk mooie dingen bedenken, uiteindelijk hangt er wel aan alles een

prijskaartje. En net als in een doorsnee huishouden, kunnen we ook als gemeente het geld
maar één keer uitgeven.
De groen gemarkeerde speerpunten in de agenda zijn in 2020 financieel direct haalbaar,
over de overige speerpunten gaan we met elkaar in overleg. Soms hebben we bijvoorbeeld
nog vragen, moeten we nog even sparen of zijn we op zoek naar subsidies of cofinanciering.
Het slot van het MAT 2.0 bestaat uit een hoofdstuk met daarin allerlei handige informatie
over de gemeente, variërend van de openingstijden en handige telefoonnummers tot
nieuwe thema’s en een nadere kennismaking met de gemeenteraad.

