Rucphen, 15 oktober 2019

Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Rucphen 2020
Geachte College,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de verordening maatschappelijke ondersteuning
Gemeente Rucphen voor de periode 2020.
In navolging op het eerder uitgebrachte advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 is
de adviesraad van mening dat eigen regie en verantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt is
voor zelfredzame en participerende burgers. Op eigen kracht waar het kan, zorg- op- maat waar
nodig. De toegang, keuzevrijheid en flexibiliteit van maatwerk en persoonsgebonden budget moet
worden toegespitst op de zorgvraag, rationeel en persoonsgericht.
De adviesraad Sociaal Domein heeft als taak om beleid versus uitvoering te beoordelen en indien
nodig (ongevraagd) advies uit te brengen. De adviesraad Sociaal Domein is van mening dat de
Gemeente Rucphen hun taak rondom de WMO serieus oppakt en bewust afwegingen en keuzes
maakt.
Het budget van het Sociaal Domein staat onder druk. Vanuit dit perspectief voert Gemeente Rucphen
per 1 april 2020 een eigen bijdrage in van 19 euro voor de maatwerkvoorziening begeleiding. Uit
ervaring van een andere gemeente blijkt dat dit niet geleid heeft tot beëindiging van de voorziening.
De adviesraad verzoekt u te monitoren hoe het verloop zal zijn.
Bij de maatwerkvoorziening begeleiding, categorie waakvlam voert u geen eigen bijdrage in. De
adviesraad steunt dit standpunt om bij deze kwetsbare groep de zelfredzaamheid te verbeteren, te
stabiliseren, dan wel recidief te voorkomen.
Een bijdrage in de kosten voor dienstencheques als vorm van mantelzorgondersteuning gaat u niet
meer onder het abonnementstarief brengen. Hierover hebben wij een advies uitgebracht enkele
maanden geleden.
De verordening maatschappelijke ondersteuning geeft duidelijk de voorwaarden en kaders aan,
welke nodig zijn om gestructureerd zorg te bieden.
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Buiten de formele beoordeling van tekst willen we in het verlengde van ons vorig advies, uitgebracht
in 2018 aandacht vragen voor onderstaande aandachtpunten:
-

Complexe zorgvraag op het gebied van ouderenzorg en substitutie van psychiatrische zorg
naar extramuraal zal aankomende jaren gaan toenemen. Integrale, waar nodig domeinoverschrijdende benadering van de burger zal noodzakelijk zijn om betaalbare zorg- op- maat
te kunnen blijven bieden. Afstemming en samenwerking met formele en informele
zorgpartners, zorgkantoor en verzekeraars ziet de adviesraad als een belangrijke
voorwaarden om de zorg haalbaar en betaalbaar te houden.

-

De adviesraad vindt het van belang dat er voldoende capaciteit gekwalificeerde
medewerkers zijn om de zorgvraag op korte termijn te kunnen vaststellen. De
administratieve last moet tot een acceptabel kader beperkt worden, zodat de aanvraag vlot
en efficiënt kan worden verwerkt.

-

Maatwerk moet passend en integraal zijn, gericht op wat de burger daadwerkelijk nodig
heeft. De adviesraad benadrukt extra aandacht te hebben voor specifieke kwetsbare
doelgroepen zoals ouderen en psychiatrie.

-

Indien er een vangnet of overgangstraject is; zorg zodat de burger niet buiten de boot valt.
Dit veroorzaakt mogelijk grotere problemen, die voorkomen kunnen worden.

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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