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Gemeente Rucphen 
College van B&W  
Binnentuin 1  
4715 RW Rucphen 
 
Rucphen, 21 april 2020  
 

Onderwerp: Coronacrisis en de gevolgen  
 
Geachte College, 
 
Als Adviesraad Sociaal Domein adviseren wij het college van burgemeester en wethouders op een 
breed terrein van het sociaal domein.  
Deze brief gaat niet over een gevraagd of ongevraagd advies. Wij willen als adviesraad Sociaal 
Domein onze steun en bemoediging uitspreken naar u als college en de burgers in de gemeente 
Rucphen ten tijde van een uitzonderlijke situatie rondom de coronacrisis.  
Ook proberen we een voorzichtige doorkijk te maken naar de aankomende maanden tot het vaccin 
ontwikkeld is en na het Coronatijdperk.  
 
Allereerst spreekt de adviesraad haar grote bewondering en dank uit naar alle inwoners van 
Gemeente Rucphen in cruciale beroepen die hun beste beentje voorzetten in deze uitzonderlijke tijd.  
Onze gedachten gaan uit naar alle zorgmedewerkers en ondersteunende diensten, die hun eigen 
gezondheid en veiligheid opzijzetten, om te zorgen voor de kwetsbare burgers. Dit geldt ook voor alle 
organisaties en bedrijven in vitale sectoren die zorgen dat het leven zo normaal mogelijk door kan 
gaan.  
 
Oprechte waardering is er voor de veerkracht en samenhorigheid binnen de dorpskernen van onze 
gemeente. Inwoners houden zich over het algemeen goed aan de sociale afstandsmaatregelen. Ieder 
dorp heeft een laagdrempelig corona-informatiepunt van en voor dorpsgenoten, waar de burgers 
terecht kunnen met vragen of problemen. Zij verrichten goed werk. 
De burgerkracht en participatie binnen de dorpskernen is sterk aanwezig. 
 
Ook gaan onze gedachten uit naar de personen en diens naasten die zijn getroffen door het 
coronavirus.  
In vergelijking met de gemeenten in Midden- en Oost Brabant lijkt in de gemeente Rucphen het 
aantal corona besmettingen mee te vallen. Echter moet onze gemeenschap bewust zijn dat hun 
geduld en doorzettingsvermogen aankomende maanden op de proef gesteld gaat worden. Zolang er 
geen vaccin is kunnen kwetsbare personen en ouderen hard getroffen worden door het Corona-virus 
en moeten alle inwoners de hygiëne- en de afstandsmaatregelen serieus in acht blijven nemen, ook 
als we stapsgewijs weer terug mogen naar een normale samenleving. Dit vergt discipline van ons 
allemaal.  
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Het aanbieden van laagdrempelige informatie en steun draagt bij aan de serieuze, levensreddende 
opdracht die de gemeenschap samen zal moeten blijven uitdragen aankomende maanden. De 
berichtgeving van de burgemeester via verschillende kanalen waaronder Facebook is een positieve 
steun in de rug voor alle inwoners.   
 
Als adviesraad Sociaal Domein zijn we alert op de gevolgen van de Corona-crisis voor hen die te 
kampen hebben met gezondheids-, financiële-, arbeid gerelateerde of ander problemen. De 
daadwerkelijke gevolgen gaan aankomende periode zichtbaar worden en gaan nog lang na-ebben.    
Wij blijven aankomende tijd graag met u, op gepaste afstand, in gesprek over de gevolgen en welke 
acties nodig zijn om de inwoners te helpen. 
 
De crisisperiode kenmerkt zich door veerkracht en improvisatievermogen van burgers en 
organisaties, op korte tijd zijn goede (burger)initiatieven ontstaan. De kortere lijnen, adequate 
besluitvorming en gezamenlijke verantwoordelijkheid is lovend en passend bij het sociaal domein. 
Wij hopen dat ook na het coronatijdperk deze inspirerende initiatieven worden gecontinueerd. 
 
De adviesraad Sociaal Domein spreekt haar vertrouwen uit naar u, college van Burgemeester en 
Wethouders, uw ambtenaren en naar alle inwoners van gemeente Rucphen dat we samen door deze 
moeilijke periode heen komen. Samen staan we sterk! 
 
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn en zijn gaarne bereid onze brief verder toe te 
lichten. 
 
Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
 
Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens  
Secretaris   
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