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Het Beleidsplan Sociaal Domein 2021 - 2024 'Krachtig verder!' is op 7 juni 2021 door uw raad
vastgesteld. Bij dit beleidsplan hoort een jaarlijks uitvoeringsplan. Met dit memo bieden wij u het
uitvoeringsplan Sociaal Domein voor 2021 & 2022 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. Ieder jaar dragen we zorg voor een uitvoeringsplan, waarin opgenomen staat welke
acties we ondernemen om te streven naar een optimale uitvoering van de ontwikkellijn.
Opzet uitvoeringsplan
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.
We hebben gekozen voor een format dat dwingt tot focus en bondigheid. In dit geval is dit een
tabel geworden waarin de ontwikkellijnen gemakkelijk te herkennen zijn. Het heeft daardoor een
overzichtelijke structuur die de leesbaarheid ten goede komt.
Het beleidsplan beslaat de jaren 2021 tot en met 2024. Het uitvoeringsplan is geen herhaling van het
beleidsplan, maar formuleert duidelijk en concreet wat we al doen en welke inspanningen we gaan
doen om de beoogde effecten te realiseren. De nadruk in het uitvoeringsplan ligt op de
inspanningen die we in 2022 gaan doen. Het huidige lopende jaar 2021 is bijna voorbij en tóch
hebben we ervoor gekozen ook de inspanningen die zijn gestart in 2021 mee te nemen in het
uitvoeringsplan. Hierdoor kunnen we ook deze activiteiten meenemen voor de evaluatie die
vervolgens de basis vormt voor het uitvoeringsplan voor 2023.

Proces uitvoeringsplan
Het uitvoeringsplan is een coproductie van het team Welzijn & Zorg. Ieder teamlid heeft vanuit zijn
of haar expertise invulling gegeven aan het uitvoeringsplan. De maatschappelijk partners zijn
geconsulteerd en op die manier betrokken. Daarnaast is ook de verbinding gemaakt met de andere
domeinen, bijvoorbeeld op het vlak van zorg en veiligheid. Op deze manier 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 heeft de Adviesraad Sociaal Domein op 21 april 2021 haar
advies uitgebracht, met het verzoek dit advies – waar mogelijk – te verwerken in het
uitvoeringsplan. Dit advies is door team Welzijn & Zorg als basis meegenomen bij het maken van
keuzes voor het uitvoeringsplan.
De Adviesraad Sociaal Domein is op 11 oktober 2021 meegenomen in de voorbereidingen voor het
opstellen van een uitvoeringsplan voor 2021 en 2022 met de vraag om input te geven. Dit heeft zij
op een heldere en constructieve manier gedaan, waardoor het uitvoeringsplan op een aantal punten
kon worden aangescherpt. Het ging bijvoorbeeld over de aandacht specifiek voor jonge
mantelzorgers en focus op de jongerendoelgroep bij inwonerparticipatie. Verder heeft de
adviesraad geadviseerd om zoveel mogelijk concrete acties op te nemen.
De suggesties van de adviesraad zijn ter harte genomen. Waar dat niet mogelijk was, heeft de
Adviesraad een terugkoppeling over de vervolgacties ontvangen.
Financieel
Net als bij het beleidsplan geldt voor het uitvoeringsplan dat in de (meerjaren) 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 2022 wordt het uitvoeringsplan geëvalueerd. Deze evaluatie vormt de
basis voor het uitvoeringsplan 2023, welke eind 2022 ter vaststelling aan het college wordt
voorgelegd. De gemeenteraad wordt daarna geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie en
het uitvoeringsplan 2023.
Bijlagen
Uitvoeringsplan Sociaal Domein 2021 & 2022 (D21.012160);
‘Krachtig verder!’ Beleidsplan Sociaal Domein Koggenland 2021 – 2024 (D20.009789).
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