Rucphen, 02-11-2017
Onderwerp: Advies reserves sociaal domein
Geacht College,
Geachte leden van de Gemeenteraad,
De adviesraad is op de hoogte gesteld dat er reserves zijn opgebouwd voor het sociaal domein, welke
vrijkomen op 1 januari 2018.
Op 8 november 2017 zal de programmabegroting in de raad besproken worden.
Met de komst van de wet werken naar vermogen, de overgang van Jeugdzorg, extramurale zorg en
de nieuwe wet op passend onderwijs heeft de gemeente er veel taken bij gekregen en een intensieve
transitie doorlopen. Er is veel geïnvesteerd in de fysieke (her)inrichting van het sociaal domein.
In diverse monitoroverzichten uitgegeven door de gemeente Rucphen wordt benoemd dat 2017 een
startjaar is na de transitie; dit houdt in dat de financiële resultaten van de afgelopen jaren niet
doorgetrokken kunnen worden naar de komende jaren.
De gerealiseerde transitie naar de gemeenten biedt Gemeente Rucphen de mogelijkheid om meer
maatwerk en samenhang in beleid en uitvoering te organiseren. In het bijzonder aan burgers met
problemen op meerdere leefgebieden.
Integraal samenwerken, de inrichting en organisatie van de dienstverlening en de burgers in eigen
kracht zetten, vergt de nodige aanpassing en afstemming binnen organisaties, zowel op bestuurlijk
als operationeel niveau.
Daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein kan uitsluitend slagen indien in ieder dorp de
eigen sociale infrastructuur wordt versterkt. Lokale initiatieven zullen daartoe (ook financiële)
ondersteuning behoeven.
De adviesraad voorziet dat aankomende jaren nog veel geïnvesteerd moet worden om werkwijzen
integraal op elkaar af te stemmen waarbij de burger centraal komt te staan.
In het verlengde hiervan verwachten we de nodige (financiële) investeringen op het gebied van
beschermd wonen, integrale samenwerking jeugdzorg, huishoudelijke ondersteuning en re-integratie
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Op basis van bovenstaande argumenten adviseren wij het college om de raad voor te stellen om
eerder opgebouwde reserves voor het sociaal domein structureel te bestemmen voor doeleinden in
het sociaal domein. Hiervoor zal het college volgend jaar een meerjarenplanning opstellen om deze
middelen te besteden.
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Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn.
Hoogachtend,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein

Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens
Secretaris
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