Rucphen, 3 december 2019

Onderwerp: Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Rucphen

Geachte College,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning.
De verordening en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn de basis voor de
uitvoering van de WMO.
Als adviesraad complimenteren wij u met het helder formuleren van de beleidsregels.
Het geeft duidelijk weer wat de uitgangspunten zijn, het is een overzichtelijk document voor
alle betrokkenen.
De adviesraad onderschrijft het belang van behoud van eigen regie en verantwoordelijkheid,
en het bevorderen van de zelfredzaamheid.
De toegang, keuzevrijheid en flexibiliteit van maatwerk en persoonsgebonden budget moet
worden toegespitst op de zorgvraag, rationeel en persoonsgericht.
In juni 2018 hebben wij een advies uitgebracht over de verordening maatschappelijke
ondersteuning.
Wij verzoeken u, het reeds uitgebrachte advies, met name gericht op de implementatie, op
te nemen in de uitvoering van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning.
Eind oktober 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan over het
resultaatgericht huishoudelijke hulp indiceren. De raad sprak uit dat er op basis van
maatwerk uren moet worden toekennen.
De adviesraad beseft dat er veel geïnvesteerd is in het resultaatgericht werken en wordt
graag op de hoogte gesteld van de vorderingen en mogelijke consequenties.
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In aanvulling op de verordening en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
vraagt de adviesraad extra aandacht voor de groep jonge mantelzorgers.
We hebben het dan over jongeren tot 25 jaar die te maken hebben met een zorgsituatie.
Na schatting is zes procent van de jongeren in Nederland mantelzorger.
Onderzoek wijst uit de deze groep tot twee keer zoveel hulp nodig dan jongeren die geen
mantelzorger zijn en dat dit consequenties kan hebben voor hun eigen (psychische)
gezondheid en toekomstmogelijkheden.
Het mantelzorgsteunpunt Rucphen biedt alle mantelzorgers, jong en oud, in de gemeente
Rucphen op dit moment ondersteuning.
Als adviesraad waarderen wij dit initiatief en vragen u deze groep in de transformatie en
domein-overstijgende samenwerking van het sociaal domein (verder) in beeld te brengen en
te ondersteunen.
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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