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1 Aan de gemeenteraad 
 

1.1 Voorgesteld Besluit 
 

 

De gemeenteraad wordt gevraagd: 

1. kennis te nemen van de rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein 2015 – 2018. 

 

 

1.2 Samenvatting 
 

Aanloop 

In 2014 hebben Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren beleidsplannen opgesteld voor Wmo, 

Jeugdhulp en Participatie. Daarmee bereidden de drie samenwerkende gemeenten zich voor op de 

decentralisaties in het sociaal domein. 

Beleidsplannen van na 2014 zijn niet in deze evaluatie meegenomen. Dit omdat zij óf een andere 

mate van detail c.q. abstractie hebben (bijvoorbeeld het minimabeleid) óf een andere looptijd hebben 

(zoals beleid voor schuldhulpverlening). Hierop is echt een uitzondering: de nota Ouderenbeleid. 

Vanwege de nauwe samenhang met het Wmo-beleid en het feit dat deze nota ook loopt tot eind 

2018, is deze nota wel meegenomen in deze evaluatie. 

In juli en augustus 2016 is in Stichtse Vecht een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de 

beleidsplannen. De eindevaluatie is gedaan in april en mei 2018. Daarvan is dit de rapportage. 

De opzet van de eindevaluatie is als peiling voorgelegd aan de commissie sociaal domein op 3 

oktober 2017. De input van de commissie is meegenomen bij de uiteindelijke uitvoering van de 

evaluatie. 

 

Evaluatie 

In de rapportage maken we een onderscheid tussen evaluatie en beleidsverantwoording. 

Na de inleiding en een algemeen, domein overstijgend hoofdstuk, volgen vier hoofdstukken met 

daarin de evaluatie van de vier hierboven genoemde beleidsplannen. De volgende vragen worden 

per beleidsplan besproken: 

1. Wat was de bedoeling? 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 

Rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein 2015 - 2018 

 

Begrotingswijziging 

n.v.t. 

 

Datum raadsvergadering 

18 december 2018 

 

 

Commissie 

 

 

Portefeuillehouder 

H.J. Veneklaas 

 

Organisatie onderdeel 

 

 

E-mail opsteller 

alies.bakker@stichtsevecht.nl 

 

Telefoonnummer opsteller 

0346254415 

 

Registratie nummer 

Z/18/145693-VB/18/94088 
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2. Wat is ervan terecht gekomen? 

3. Wat ging er goed? 

4. Leerpunten en opgaven voor de komende jaren. 

 

We constateren dat er sinds 2015 veel is gebeurd en gedaan. Er zijn veel dingen goed gegaan, maar 

er is ook ruimte voor verbetering. Bij het opstellen van een nieuwe, integrale beleidsnota nemen we 

de ervaringen uit de afgelopen periode en deze evaluatie mee. Deze punten staan beschreven in 

hoofdstuk 7. De beleidsverantwoording vindt u in bijlage 1. Daarin is beschreven wat er de afgelopen 

jaren is gedaan ter uitvoering van de beleidsplannen. 

 

Vervolg 

In de commissievergadering Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 16 oktober 2018 zijn de 

financiën in het sociaal domein, van het afgelopen jaar, besproken. Tegelijkertijd heeft ons college 

een toekomstbeeld geschetst van het sociaal domein en de ambities en het afwegingskader dat we 

daarbij voorstaan. 

Onze ambities voor het sociaal domein zijn: 

1. Een sterke en vitale samenleving, waarin inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht voorzien  

 in hun bestaan. Ze zijn zelfredzaam in een mate die past bij hun mogelijkheden en  

 organiseren met elkaar hun samenredzaamheid. Voor inwoners die het op eigen kracht niet  

 redden, verzorgt de gemeente een vangnet; 

2. De inkomsten en uitgaven voor de ondersteuning en zorg in het sociaal domein, zijn  

 duurzaam in evenwicht. 

 

Om dit te kunnen realiseren hanteren we een afwegingskader, dat bestaat uit de volgende 3 lijnen: 

1. Beleidsontwikkeling: deze groeit van sectoraal naar integraal en sluit aan op de vraag van de 

inwoners; 

2. (her)investeren in het sociaal domein: middelen anders besteden; middelen vrijspelen voor 

maatregelen en voorzieningen die meer effect hebben; 

3. Breder kader: vraagstukken die breder zijn dan het sociaal domein en waarbij andere 

  domeinen randvoorwaardelijk zijn, daarbij zoeken we naar oplossingen buiten de directe 

  financiële scope van het sociaal domein. 

 

 

1.3 Bijlagen 
 

 

1. Rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein 2015 – 2018 

2. Raadsbesluit rapportage Evaluatie beleidsnota’s sociaal domein 2015 – 2018 

3. Advies Adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht 

4. Reactiematrix op advies Adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht 

5. Begeleidende brief bij reactiematrix 
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1.4 Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Met deze eindevaluatie en beleidsverantwoording, brengen we in beeld hoe we in Stichtse Vecht in 

de periode 2015 – 2018 uitvoering hebben gegeven aan de beleidsplannen Wmo, Jeugdhulp, 

Particpatie en de nota Ouderenbeleid. Achtereenvolgend bespreken we, 

- wat de bedoeling was, 

- wat daarvan is terecht gekomen, 

- wat er goed is gegaan, 

- de leerpunten en (beleids)opgaven voor de komende jaren. 

We sluiten de evaluatie af met een aantal aandachtspunten die we meenemen bij het opstellen van 

het nieuwe integrale beleidsplan sociaal domein. 

 

1.5 Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De evaluatie heeft betrekking op: 

- Het Beleidsplan WMO Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, 2015 – 2018: ‘Voor Elkaar’. 

- De nota Ouderen 2016-2018: Zilver aan de Vecht 

- Het Beleidsplan Jeugdhulp Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, 2015 – 2018: ‘Geen zorg 

om Jeugdzorg’ 

- De Beleidsnota Participatie Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren, 2015 – 2018 

 

1.6 Argumenten 
Met deze rapportage wordt voldaan aan de afspraak met uw gemeenteraad, om de beleidsplannen 

voor het sociaal domein aan het einde van de beleidsperiode, te evalueren. 

 

1.7 Kanttekeningen 
Diversiteit in beleidsplannen 

De beleidsplannen zijn divers in mate van abstractie en detail, als ook in de wijze waarop het beleid 

is beschreven. Hierdoor zijn we genoodzaakt de plannen apart te evalueren; gezamenlijk, in één 

verhaal was niet mogelijk. De aanpak en opbouw van de evaluaties en beleidsverantwoording is 

zoveel als mogelijk op eenzelfde wijze uitgevoerd en weergegeven. 

 
Meetbaar 
De huidige beleidsnota’s bevatten weinig concrete en meetbare doelstellingen waar nu op 
geëvalueerd kan worden. Daardoor is het effect van het ingezette beleid moeilijk inzichtelijk te 
maken. Ook voor de nieuwe, integrale beleidsnota geldt dat het meten van beleidseffecten complex 
en van veel zaken afhankelijk is, waardoor deze lastig in SMART-doelstellingen te vatten zijn. In de 
nieuwe beleidsnota moet gekeken worden hoe we beleidseffecten slim inzichtelijk kunnen maken, 
zodat we het beleid goed kunnen verantwoorden en monitoren. Bestaande kwantitatieve 
instrumenten, zoals de Monitor Sociaal Domein, moeten daar bij betrokken worden. 

 

Besluiten gemeenteraad na juni 2018 
Zoals aangegeven, is in de evaluatierapportage input verzameld tot juli 2018. Op 10 juli van dit jaar 
heeft de gemeenteraad een tweetal besluiten genomen, die betrekking hebben op de participatiewet: 
de vangnetregeling en de definitieve organisatorische inrichting van het Werkbedrijf Stichtse Vecht. 
Beide voorstellen zijn aangenomen. 

 

1.8 Communicatie 
Met de sociaal wijkteams, consulenten, adviesraad sociaal domein, Uw Ouderplatform en de 

seniorenraad zijn gesprekken gevoerd, om input te verzamelen voor de evaluatie en 

beleidsverantwoording. Deze input is verwerkt in de voorliggende rapportage. 

De adviesraad sociaal domein heeft op haar beurt via de netwerkgroepen informatie en input 

opgehaald voor het opstellen van haar advies over deze evaluatierapportage. 
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1.9 Financiën, risico’s en indicatoren 
Niet van toepassing. 

 

30 oktober 2018 

 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

 

 

Gemeentesecretaris     Burgemeester 


