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Evaluatie uitvoeringsplan 2017-2018 

De ASD memoreert aan de afspraak dat gewerkt zou worden aan de hand van de PDAC 

cyclus: Plan, Do, Act, Check. Dat is niet terug te zien in de evaluatie van het 

uitvoeringsplan. 

Verleden tijd en tegenwoordige tijd lopen door elkaar: soms gaat het over wat gedaan is, 

soms gaat het over wat nu of nog gedaan wordt. Daardoor is niet duidelijk of het 

resultaat is bereikt, en is moeilijk te controleren of de juiste acties zijn ingezet. Ook is 

onduidelijk wat de gemeente van het resultaat vindt: is de gemeente er trots op of juist 

niet? Dit alles maakt dat de evaluatie volgens de ASD te algemeen is en niet voldoende 

concreet en meetbaar. 

De gemeente erkent dat het niet concreet genoeg is, en dat niet alles is opgepakt. 

Daardoor zijn sommige zaken niet gerealiseerd of wordt daar nu pas aan gewerkt. In de 

genoemde periode speelde ook de ambtelijke fusie en vele personele wisselingen, wat de 

uitvoering heeft belemmerd. Doel is om nu vooral vooruit te kijken, en bij het beleidsplan 

te leren van de lessen uit deze evaluatie. 

 

Concept Beleidsplan 2020-2023 

De ASD is van mening dat er weinig wordt gedaan met het uitgangspunt van positieve 

gezondheid, terwijl dit juist richting had kunnen geven. Er bestaat het gevoel dat veel 

wordt teruggelegd bij de inwoner. 

Daarnaast geeft het stuk te weinig richting aan het beleid. Doordat het veel 

algemeenheden bevat zitten er geen beleidskeuzes is. Daardoor is het volgens de ASD 

een plan dat je voor elke gemeente kunt gebruiken; hier kun je niet tegen zijn. De ASD 

adviseert de gemeente om scherpere keuzes te maken zodat uit het beleidsplan blijkt 

wat voor gemeente de gemeente Druten is. De paragraaf over het sociaal team geeft 

juist weer wel een concrete visie voor de toekomst. Verder ontbreken concrete doelen 

zodat het aansluit bij het PDAC principe. 

De thema’s schuldhulpverlening en wonen worden gemist. Ook de samenwerking met 

partners komt niet overal terug. 

Tot slot wordt aangegeven dat de actiepunten uit 2019 worden gemist. Die vallen nu een 

beetje tussen de evaluatie van het uitvoeringsplan en het nieuwe beleidsplan in. De ASD 

is benieuwd wat er is gebeurd in 2019.  

De gemeente geeft aan, na verder door te praten op de opmerkingen, de kritiek 

grotendeels te erkennen. De gemeente heeft vooral volledig willen zijn in het beleidsplan 

door alle belangrijke thema’s aan te stippen. Dit komt mede doordat zij de thema’s bij 

partners heeft opgehaald in twee bijeenkomsten, en dit allemaal mee wilde nemen. Maar 



 

 

daardoor zijn weinig keuzes gemaakt. De politiek moet ook een klap geven op de keuzes 

in het beleidsplan. 

Het is wel de bedoeling dat het te schrijven uitvoeringsplan meer richting moet geven, al 

zou het beleidsplan zelf ook al meer richtinggevend kunnen zijn. 

De opmerkingen over het terugleggen van verantwoordelijk bij inwoners kloppen, al zou 

dat explicieter gemaakt kunnen worden. Verder heeft de gemeente wel het idee dat 

thema’s schuldhulpverlening en wonen er al voldoende in vermeld worden.  

Afgesproken wordt dat de gemeente het beleidsplan niet uitgebreid gaat herschrijven 

en meer aandacht richt op het uitvoeringsplan. De gemeente wil wel een verbeterslag 

doorvoeren in het beleidsplan. De gemeente maakt per werkgroep van de ASD een 

afspraak om het uitvoeringsplan te doorlopen. Deze gesprekken vinden plaats in de week 

van 9 maart. 


