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Conceptbesluit 

1. Vaststellen van bijgevoegde tussenevaluatie Friese coalitie Kansrijke Start 

 
Inleiding 

In 2019 is de beleidsnotitie voor het vormen van een Friese Coalitie Kansrijke Start vastgesteld. De 

bijgevoegde tussenevaluatie geeft de huidige stand van zaken weer. 

Het eerste jaar heeft in het teken gestaan van het inzichtelijk maken van lokale coalities Kansrijke Start en 

betrokken organisaties én het inventariseren van knelpunten waarop de te vormen Friese coalitie 

Kansrijke Start een antwoord op moet geven. Daarnaast zijn er een aantal provinciale bijeenkomsten 

georganiseerd voor lokale coalitieleiders om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. 

 

In de tussenevaluatie wordt ook vooruitgekeken naar het komend jaar waarin de Friese Coalitie Kansrijk 

Start verder gevormd wordt en onderwerpen worden besproken. Verder wordt er de komende periode 

gewerkt aan een kennisplatform en zal de binding tussen gemeenten op het gebied van Kansrijke Start 

gefaciliteerd worden door het organiseren van o.a. provinciale bijeenkomsten. 

 

Tenslotte wordt in de tussenevaluatie alvast een eerste blik geschetst voor 2022 en verder. 

 
Beoogd effect 

Bestuurders hebben inzicht in de stand van de zaken en er wordt een vooruitblik gegeven op wat er het 

komende jaar gaat gebeuren. 



 
Argumenten 

1.1 Deze tussenevaluatie moet de basis vormen voor het goed functioneren van de provinciale coalitie. 

Doordat er tijd en aandacht besteed is aan de lokale coalities en de onderwerpen die daar spelen, is het 

vormen van een provinciale coalitie een logische vervolgstap. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1.1 Nieuwe/andere taken voor lokale coalitieleiders leiden tot minder aandacht voor werkzaamheden en 

doorontwikkeling Kansrijke Start. 

1.2 Beoogde deelnemende partijen van de provinciale coalitie kunnen door ontbreken financiële middelen 

niet meer deelnemen. 

 
Financiële consequenties 

Project zit nog steeds binnen de vastgestelde begroting. 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Indien de Bestuurscommissie Gezondheid de tussenevaluatie vaststelt dan wordt de ingeslagen weg 

voortgezet en kunnen de vervolgstappen uitgevoerd worden voor het verder opzetten van een Friese 

coalitie Kansrijke Start en het kennisplatform.  

 
Communicatie 

De lokale coalities en deelnemende partijen aan de provinciale coalitie kunnen meegenomen worden in 

de vervolgstappen. 
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