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Portefeuillehouder : J.F. Struijf  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Tussenevaluatie beleidsplan sociaal domein 
 
 
SAMENVATTING 
Eind 2019 heeft de gemeenteraad van Heemstede het beleidsplan sociaal domein 
vastgesteld. In het beleidsplan is afgesproken om halverwege de periode van het 
beleidsplan een stand van zaken te geven van de acties uit het beleidsplan. Deze 
tussenevaluatie is bedoeld om de stand van zaken van de acties en de planning te 
beschrijven. Daarnaast wordt er in de tussenevaluatie van het beleidsplan ook 
vooruit gekeken naar de komende jaren.  
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 

• Beleidsplan sociaal domein 2020-2023  
 
BESLUIT B&W 
1. Instemmen met de tussenevaluatie van het beleidsplan sociaal domein; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Samenleving (C-

stuk). 
 
AANLEIDING 
Bij de vaststelling van het beleidsplan sociaal domein in 2019 is afgesproken om 
halverwege de looptijd van het beleidsplan een stand van zaken te geven van de 
verschillende acties uit het beleidsplan, de planning en de indicatoren. In deze 
tussenevaluatie wordt de stand van zaken gegeven van de acties uit het 
beleidsplan en de planning. 
 
In de tussenevaluatie wordt geen stand van zaken gegeven van de verschillende 
indicatoren uit het beleidsplan. Deze indicatoren zijn sinds 2020 opgenomen in de 
begroting van de gemeente Heemstede bij hoofdstuk 6. Een actuele stand van 
zaken van deze indicatoren is te vinden in de begroting van 2021. 
 
MOTIVERING 
In het beleidsplan zijn drie kernthema’s benoemd. Deze thema’s zijn het versterken 
van de sociale basis en het informele netwerk, de gezonde omgeving en toeleiding 
en ondersteuning. Per thema zijn er in het beleidsplan acties benoemd voor de 
komende jaren, zoals het versterken van vrijwilligerswerk, het opstellen van een 
cultuurnota of het inzetten van de praktijkondersteuner. 
 
De indeling van de tussenevaluatie is ook gebaseerd op deze drie thema’s. Eerst 
is gekeken naar de stand van zaken van de acties, die in het beleidsplan 
geformuleerd zijn. Hiervoor is gebruik gemaakt van het stoplichtmodel, waarmee 
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iedere actie een kleur heeft gekregen. Als een actie is afgerond of doorlopend 
beleid is geworden, dan heeft deze actie de kleur groen gekregen. Als een actie is 
gestart, maar nog niet is afgerond dan heeft deze de kleur oranje gekregen. Een 
actie die nog niet is gestart of niet uitvoerbaar blijkt te zijn heeft de kleur rood.  
 
Vervolgens is er per kernthema gekeken naar de acties voor de komende jaren. 
Daarbij is een combinatie gemaakt van acties uit het huidige beleidsplan, die in de 
komende jaren doorlopen en/ of nog moeten starten en acties die nieuw zijn ten 
opzichte van het beleidsplan. Bijvoorbeeld acties met betrekking tot wonen en zorg 
of het aanpakken van eenzaamheid. 
 
FINANCIËN 
De tussenevaluatie van het beleidsplan sociaal domein heeft geen financiële 
consequenties. 
 
PLANNING/UITVOERING 
Dit onderdeel is niet van toepassing 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

• De tussenevaluatie wordt als C-stuk naar de commissie Samenleving 
gestuurd. 

 
DUURZAAMHEID 
Dit onderdeel is niet van toepassing 
 
BIJLAGEN 

• Tussenevaluatie beleidsplan sociaal domein 
 


