Aan:

College van B&W gemeente Rucphen;
Gemeenteraad Gemeente Rucphen

Rucphen, 4 mei 2019
Onderwerp: ongevraagd advies voortgang transformatie.
Geachte College,
Begin februari hebben wij met belangstelling de evaluatie van het programmaplan Sociaal Domein
besproken en u voorzien van advies en aanbevelingen.
Wij hebben vernomen dat de evaluatie programmaplan Sociaal Domein is vastgesteld waarbij de
doelenboom niet is opgenomen voor het nog te vormen transformatieplan.
De Adviesraad Sociaal Domein vindt het zorgelijk dat de transformatie binnen het Sociaal Domein
stagneert door allerlei perikelen rondom de evaluatie, het gevolg is dat er vertraging ontstaat in het
nog- vast- te- stellen transformatieplan.
Zoals gesteld in onze voorliggende adviezen is het huidige programmaplan zo gedetailleerd dat de
uitkomst lastig is te evalueren met duidelijke conclusies.
Wij benadrukken nogmaals dat burgerparticipatie vooral bij de burgers moet komen te liggen en dat
vertraging door politieke discussies en afwegingen niet in het belang is voor de transformatie van het
sociaal domein.
Wij refereren nogmaals naar de toekomstvisie Rucphen 2030, een van de speerpunten die hierin is
opgenomen: “zorgzame en zelfredzame gemeenschappen”.
Met als korte-termijn doelstelling: “de kernen bieden de ideale schaal om maatwerk te leveren, aan
te sluiten bij wat mensen wél kunnen, de eigen kracht en het sociaal netwerk te betrekken en naast
individuele voorzieningen ook algemene voorzieningen te ontwikkelen”.
Vertraging in het- nog- te- vormen transformatieplan heeft direct gevolg voor burgerinitiatief.
De kracht van burgerparticipatie ligt lokaal, in de dorpen, niet aan de raadstafel of bij het college.
Het Sociaal Domein moet geen speelbal worden van politieke afwegingen van vastgesteld beleid in
het verleden. Samenwerking tussen college, de raad en ambtenaren is essentieel om het
dynamische, Sociaal Domein optimaal te kunnen laten functioneren.
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Wij adviseren u om op korte termijn, in overleg met deze partijen, concreet te maken hoe het
transformatieplan wordt vastgesteld maar ook hoe het adequaat kan worden geëvalueerd om
discussies zoals deze afgelopen maanden zijn gevoerd te voorkomen.
Ons advies van 4 februari 2019 blijft onverminderd van kracht om u te gaan richten op de toekomst,
het transformatieplan van het sociaal domein.
Een basiskader van langer-termijn visie en doelstellingen waarin de burgerparticipatie daadwerkelijk
wordt versterkt, op basis van sociaal-demografisch kengetallen met bijhorende aandachtsgebieden,
die concreet kunnen worden gemonitord en geëvalueerd.
In het bijzonder aandacht voor de positie, samenhang, de rol en de kracht van alle burgers, niet
geschreven vanuit een politieke schetstafel maar in samenwerking met de inwoners en alle
belanghebbende organisaties.
Door de vertraging in het vaststellen van het transformatieplan dreigen burgerinitiatieven geen
doorgang te vinden of zelfs te stoppen. Wij verzoeken u om dit niet te laten stagneren maar juist te
stimuleren.
Goede ideeën en projecten vanuit burgerparticipatie zijn niet afhankelijk van een transformatieplan.
Het transformatieplan is geen doel op zich, het is een kader en dient juist ter ondersteuning van de
burgerparticipatie.
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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