Rucphen, 4 februari 2019
Onderwerp: Advies Evaluatie programmaplan Sociaal Domein
Geachte College,
Met belangstelling hebben wij de evaluatie van het programmaplan Sociaal Domein ontvangen en
binnen onze adviesraad besproken.
De adviesraad constateert dat de evaluatie van het programmaplan Sociaal Domein lastig is vast te
stellen op basis van objectieve cijfers en vastgestelde indicatoren.
Wij refereren naar ons uitgebrachte advies van 11 november 2016 waarin de toekomstvisie Rucphen
2030 als een rode draad moet gelden voor het programmaplan, van visievorming tot daadwerkelijke
burgerparticipatie.
De gemeente heeft op diverse manieren het programmaplan geëvalueerd waaronder het bevragen
van de zorgpartners. Wij begrijpen dat er veel informatie is opgehaald en dat het lastig is om dit te
vertalen naar resultaatcijfers. Het maatschappelijk effect is niet altijd direct zichtbaar en lastig te
kwalificeren en te evalueren. Inzicht in de ketens en de onderlinge samenwerking zal nog verder
moeten worden vormgegeven.
Zodra het programmaplan geëvalueerd is kan er gestart worden met het formeren van het
transformatieplan. De adviesraad adviseert het college op het voortbouwen op de sociale
infrastructuur van de verschillende dorpen: versterking hiervan, gebruik hiervan bij de uitwerking en
realisering van de "verschillende thema's", samenwerking van professionals en
vrijwilligers(organisaties) op basis van wijk-, buurt- of dorpsniveau.
Wij adviseren u om populatie- en zorgvraaggegevens op te nemen in de verdere vormgeving van uw
beleid rondom de transformatie van het sociaal domein. Dit geeft een juiste inschatting van de aard
en omvang van de populatie en lokale zorgvraag voor nu en de toekomst en is van belang om
optimaal te kunnen anticiperen als gemeente.
Als adviesraad hebben we tijdens de evaluatie van het programmaplan de volgende aandachtpunten
geformuleerd. Wij zouden het op prijs stellen dat deze evaluatie wordt meegenomen in de
vormgeving van het transformatieplan:
• Lokale initiatieven mogen worden ondersteunt door de gemeente. Dat is niet altijd in geld uit
te drukken maar wel in steun of publiciteit.
• Maak gebruik van bestaande structuren in de dorpen. Kijk welke behoefte er is in de wijk,
wat leidt tot maatwerk.
• Aandacht voor integraliteit van aanpak rondom alle thema’s, in het bijzonder bij multiproblematiek of voor de kwetsbare burger.
• Vaststellen dat niet iedere burger eigen kracht heeft om volledig zelfredzaam te zijn.
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Preventie en vroeg-signalering om tijdig te kunnen anticiperen op zorgvraag.
Een duidelijk loket of aanspreekpunt werkt drempelverlagend, een verbinder die zorgt dat de
vraag op de juiste plaats komt en wordt opgepakt.
Verbinding leggen tussen formele en informele zorg, denk aan de ondersteuning rondom
financiën waarbij de zowel de zorgprofessional als de vrijwilliger een belangrijk rol kan
hebben).
Een goede inschatting van de aard en omvang van de populatie en (lokale) zorgvraag nu en
de nabije toekomst is van belang om goed te kunnen anticiperen. Wij adviseren u om
populatie- en zorgvraaggegevens op te nemen in het transformatieplan.
Focus niet alleen op kwantiteit maar ook kwaliteitsindicatoren. Houdt de lijnen kort met de
maatschappelijke (zorg)partners en kwaliteitsbeleving van de burger.
Neem de vrijwilligersorganisaties mee in de ketens, zij zijn een belangrijke partner.

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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