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Raadsinformatiebrief uitstel evaluatie Sociale Agenda 2017-
202L

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren we u over het besluit de beleidsevaluatie van de Sociale
Agenda 2oL7-2021, uit te stellen. we nemen u kort mee in de aanloop daarnaar, de
argumenten en het vervolg.

De gemeente Leiderdorp heeft in 20L7 de Sociale Agenda 2017-2021, vastgesteld. ln
de Sociale Agenda wordt het beleid voor het Sociale Domein als geheel beschreven.

Als onderdeel van de beleidscyclus zou volgens planning in 2020 een evaluatie
worden uitgevoerd. Met een beleidsevaluatie geven we antwoord op de vragen of
we de juiste dingen doen en of we deze dingen goed doen. De uitkomsten worden
gebruikt om bij te sturen waar nodig en de Sociale Agenda verder vorm te geven na
2021,.

Eind 201"9 is een concept projectplan opgesteld met een beoogde start van de
feitelijke evaluatie in maart 2020. Als gevolg van de maatregelen rondom de corona
pandemÍe is de evaluatie in eerste instantie uitgesteld naar najaar 2020. Bij het
voorbereiden van een heropstart is onder andere door de 2e coronagolf besloten de
evaluatie opnieuw uit te stellen.

Híer liggen verschillende argumenten aan ten grondslag:
Corona
- lmpact: wanneer we de evaluatie nu uitvoeren kunnen we de effecten van de

corona periode, met name die voor de langere termijn, onvoldoende meenemen;
- Belasting: de input die we nodig hebben van de betrokken partners zorgt voor

een belasting die we nu niet wenselijk - en ook niet noodzakelijk - achten.
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Taskforce Sociaal Domein
- Bevindingen van de Taskforce Sociaal Domein kunnen we niet meenemen in de

evaluatie wanneer we de evaluatie nu uitvoeren.

Huidige Sociale Agenda
- We denken dat we de juiste weg zijn ingeslagen met de Sociale Agenda 2017-

2O2L en dat we deze zonder problemen nog wat langer kunnen volgen;

- We verwachten niet dat de uitkomst van de evaluatie een opdracht zal zijn om

een geheel nieuwe Sociale Agenda op te stellen. Eerder denken we aan bijstellen

en op onderdelen aanvullen, bijvoorbeeld op de beleidsterreinen
Maatschappelijke Zorg en Zorg & Veiligheid. De ontwikkelingen op deze

beleidsterreinen gaan onverminderd door en worden niet belemmerd door

uitstel van de evaluatie van de Sociale Agenda.

Eind 1e/begin 2e kwartaal2O21, maakt de projectgroep een nieuwe planning. Op dit

moment voorzien we in de 2e helft van2O2t de evaluatie weer op te pakken. Begin

2022kan dan de vormgeving van de Sociale Agenda na 2O21, worden bepaald.

Na het vaststellen van het geactualiseerde projectplan en planning kunnen we u in
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