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Rucphen, 28 november 2019  
 
 

Onderwerp: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Rucphen 
 
 
Geachte College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de beleidsregels maatschappelijke 
ondersteuning 2019.  
 
De verordening en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning vormen samen de basis 
voor de uitvoering van de WMO.  
De adviesraad Sociaal Domein heeft in oktober 2019 een gevraagd advies uitgebracht over 
de verordening maatschappelijke ondersteuning, deze beleidsstukken met bijhorende 
adviezen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.   
 
De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning richt zich op zelfredzaamheid en behoud 
eigen regie. Persoonsgericht, rationeel, op eigen kracht waar het kan, ondersteunend waar 
nodig.  
  
De Adviesraad Sociaal Domein toetst objectief het beleid aan de dagelijkse praktijk. 
De juiste zorg-op-maat voor de burgers van gemeente Rucphen binnen de beleids- kwaliteit- 
en financiële kaders van het sociaal domein. 
 
Naast het beoordelen van de voorgedragen beleidsstukken, kijkt de adviesraad domein-
overstijgend en toekomstgericht naar de zorgbehoeften van onze burgers. Een belangrijk 
aandachtpunt is de vergrijzing. Het aantal ouderen (65+) in Nederland verdubbelt tot 2040. 
Dit heeft als gevolg dat in de gemeente Rucphen toenemende behoefte is aan geschikte 
woningen en specifieke zorg- en andere voorzieningen in de eigen leefomgeving. 
 
De adviesraad vraagt het college tijdig in te spelen op deze, en andere demografische 
veranderingen binnen de dorpskernen. Toekomstbestendig en integraal beleid rondom het 
Sociaal Domein is noodzakelijk om de voorzieningen en hulpvraag adequaat te kunnen 
opvangen, afstemmen en problematische woon- en leefsituaties te voorkomen.  
 
Het transformatieplan leent zich bij uitstek om alle thema’s in het Sociaal Domein waaronder 
Maatschappelijk Ondersteuning te integreren tot een samenhangend geheel.  
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De adviesraad vindt het belangrijk een integraal meerjarenplan te maken waarbij de 
toekomstvisie 2030 wordt gerealiseerd; “Bestendige zorgzame en zelfredzame 
gemeenschappen”.   
Maatwerk, aansluitend wat burger wél kan, het sociaal netwerk te betrekken, en naast individuele 
voorzieningen ook de algemene voorzieningen te ontwikkelen en versterken. 

 
Wij vragen in de uitvoering van het beleid aandacht voor de volgende aandachtpunten:   

 

− Procedure  
Adequate doorlooptijd van 1e contact tot inzet ondersteuning is essentieel. Voldoende 
capaciteit aan professionele ondersteuning is een vereiste om dit traject zo efficiënt te 
doorlopen.  
 

− Cliëntondersteuning 
De adviesraad vindt het een goed initiatief dat de KBO cliënt-ondersteuning biedt aan de 
burgers van Rucphen. Wij vragen u hen voldoende te faciliteren middels scholing en 
afstemmingsoverleg met uw medewerkers. 
 
3. Maatwerkvoorziening: beoordelingskader, weigeringsgronden en herziening 
 

3.3 Langdurig noodzakelijk 
Bij langdurige/ blijvende ondersteuning wordt verzocht de administratieve last (paarse 
krokodil) voor de medewerkers tot noodzakelijk minimum te beperken.  
 

3.4 Eigen verantwoordelijkheid 

Waar het kan op eigen kracht, waar nodig met extra aandacht voor kwetsbare situaties. 
Mogelijk moet tussentijds regelmatig worden getoetst of het overeen komt met de 
hulpvraag en aanbod.  Zeker gezien de recent afgeschafte dienstencheques, is het 
noodzakelijk te monitoren of de ondersteuning voldoende is.  
 

3.6 Voorliggende voorzieningen op grond van andere wet- of regelgeving 

Zorg wordt vanuit verschillende wet- en regelgeving gefinancierd. Dit kan leiden tot 
versnippering, ondoelmatigheid en onlogische situaties. Duidelijkheid, transparantie en 
afstemming met belanghebbende partijen is essentieel om adequaat te voorzien in het 
zorgaanbod.  
 

3.7 Algemene voorziening  
In het kader van het nog- vast- te- stellen transformatieplan in de aankomende periode 
benadrukken wij het belang van de versterking van lokale burgerinitiatieven op het vlak van 
het sociaal domein en stimuleren van de samenwerking tussen formele zorg en informele 
zorg.  
 
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn en zijn gaarne bereid ons advies verder 
toe te lichten. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
 
Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens  
Secretaris
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