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Het Beleidsplan Sociaal Domein 2021 – 2024 ‘Krachtig verder!’ is op 7 juni 2021 door de vorige raad 
vastgesteld. Bij dit beleidsplan hoort een uitvoeringsplan. Met dit memo bieden wij u de evaluatie 

van het uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 en 2022 en het uitvoeringsplan Sociaal Domein voor 

2023 en 2024 aan.  

Aanleiding 

Het uitvoeringsplan is onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein 2021 – 2024 ‘Krachtig verder!’. 
In het beleidsplan is benoemd aan welke doelstellingen en beleidskaders we gaan werken. Het 

beleidsplan is opgebouwd uit vier maatschappelijke effecten, waarin negen ontwikkellijnen zijn 

ondergebracht. We dragen zorg voor een uitvoeringsplan, waarin opgenomen staat welke acties we 

voor de komende twee jaar ondernemen om te streven naar een optimale uitvoering van iedere 

ontwikkellijn.  

De evaluatie van het uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 en 2022 vormt de basis voor het 

uitvoeringsplan 2023 en 2024. We dragen zorg voor een uitvoeringsplan, waarin opgenomen staat 

welke acties we voor de komende twee jaar ondernemen om te streven naar een optimale 

uitvoering van iedere ontwikkellijn.  

De doelstelling waarvan uit de evaluatie bleek dat ze niet behaald zijn, zijn opgenomen in dit 

uitvoeringsplan. Ook de doelstellingen uit het beleidsplan waarvan in 2021 is besloten dat ze later 

werden opgepakt staan in dit uitvoeringsplan. Tot slot, er is in dit uitvoeringsplan rekening gehouden 

met het nieuwe collegeprogramma. De doelstellingen uit het collegeprogramma met betrekking tot 

het Sociaal Domein zijn ondergeschikt aan de ontwikkellijnen en voorzien van concrete acties.  

Opzet evaluatie 

De opzet van de evaluatie is hetzelfde gebleven als het uitvoeringsplan 2021 en 2022. 

De acties uit het uitvoeringsplan zijn in de evaluatie voorzien van een kleur, waarbij geldt dat groen 

staat voor ‘deze actie is voldaan’, oranje staat voor ‘deze actie loopt’ en bij een rode kleur moet de 
actie nog worden opgestart. 

Proces evaluatie 

De evaluatie is een coproductie van het team Sociaal Domein. Ieder teamlid heeft vanuit haar 

expertise beoordeeld wat de stand van zaken is op een actie. Hierbij is gelijk gekeken naar het 

resultaat en of daarmee de desbetreffende inspanning is behaald, of dat er nog nieuwe acties aan 

gekoppeld zijn in 2023 en 2024.  
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Opzet uitvoeringsplan 

De opzet van het uitvoeringsplan 2023 & 2024 is ten opzichte van het vorige uitvoeringsplan 

ongewijzigd. Het is een format dat dwingt tot focus en bondigheid, namelijk een tabel waarin de 

ontwikkellijnen gemakkelijk te herkennen zijn. Het heeft daardoor een overzichtelijke structuur die 

de leesbaarheid ten goede komt.  

De verbinding met het beleidsplan is zichtbaar gemaakt door in het uitvoeringsplan vast te houden 

aan de vier maatschappelijke effecten en de negen ontwikkellijnen:  

  

Meedoen  

1. Iedereen doet mee;  

2. Zorgteam Koggenland;  

Omzien naar elkaar  

3. Leefbare dorpen;  

4. Ondersteuning op maat;  

5. Sociale Veiligheid;  

Zo thuis mogelijk wonen  

6. Een thuis voor iedereen;  

 

Gezond en weerbaar  

7. Actieve inwoners;  

8. (Positieve) gezondheid;  

9. Gehoord worden.  

 

Het uitvoeringsplan is geen herhaling van het beleidsplan, maar formuleert duidelijk en concreet 

welke inspanningen we gaan doen om de beoogde effecten te realiseren. De nadruk in het 

uitvoeringsplan ligt op de inspanningen die we in 2023 en 2024 gaan doen. 

Proces uitvoeringsplan 

Het uitvoeringsplan is een coproductie van het team Sociaal Domein. Ieder teamlid heeft vanuit zijn 

of haar expertise invulling gegeven aan het uitvoeringsplan. Er is ook verbinding gemaakt met de 

andere domeinen, bijvoorbeeld op de vlakken van zorg & wonen en zorg & veiligheid. Door ook deze 

domeinen erbij te betrekken hebben we ervoor gezorgd dat dit uitvoeringsplan vanuit verschillende 

perspectieven wordt gedragen en onze ambities realistisch en uitvoerbaar zijn. 

Adviesraad Sociaal Domein  

Naar aanleiding van het beleidsplan en het uitvoeringsplan 2021 en 2022 heeft de Adviesraad Sociaal 

Domein op 18 november haar reactie gegeven op de evaluatie en het plan. 

De Adviesraad Sociaal Domein is op 1 november 2022 meegenomen in de voorbereidingen voor het 

opstellen van een uitvoeringsplan voor 2023 en 2024 met de vraag om input te geven. Dit heeft zij op 

een heldere en constructieve wijze gedaan. Zo benoemde zij dat het belangrijk is om niet over de 

inwoners te denken, maar met de inwoners te denken. Verder gaf de adviesraad aan dat het een 

goed en ambitieus plan is.   

De suggesties van de adviesraad zijn ter harte genomen. Waar dat niet mogelijk was, heeft de 

Adviesraad een terugkoppeling ontvangen met een verduidelijking en eventuele vervolgacties.  



 

 

 

 

 

 

3 van 3  D22.011196 

 

 

Financieel 

Net als bij het beleidsplan geldt voor het uitvoeringsplan dat in de (meerjarige) programmabegroting 

beschikbare budgetten zijn opgenomen voor de taken in het Sociaal Domein. Uitgangspunt is dat de 

taken/activiteiten genoemd in dit uitvoeringsplan uitgevoerd moeten worden binnen deze 

budgetten.  

 

Vervolg 

In het vierde kwartaal van 2024 wordt het uitvoeringsplan geëvalueerd. Deze evaluatie vormt de 

basis voor de evaluatie van het Beleidsplan Sociaal Domein., welke eind 2024 aan het college wordt 

voorgelegd. De gemeenteraad wordt vervolgens geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie.  

Bijlagen 

- Evaluatie Uitvoeringsplan Sociaal Domein Koggenland 2021 & 2022 

- Uitvoeringsplan Sociaal Domein Koggenland 2023 & 2024  

- ‘Krachtig verder!’ Beleidsplan Sociaal Domein Koggenland 2021 – 2024  

 


