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1.

Inleiding

In dit jaarverslag legt de Adviesraad Sociaal Domein Rucphen verantwoording af over haar
bezigheden in het jaar 2020.
De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van
B&W over de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het sociaal domein.
Het sociaal domein omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en
Jeugdwet. In 2020 zijn in totaal 5 adviezen uitgebracht, waarvan een ongevraagd. Tevens
worden tijdens overlegmomenten de wethouders en ambtenaren voorzien van gevraagd en
ongevraagd advies.
De Adviesraad kijkt ook naar de gevolgen van uitvoering van beleid. Om hierin inzicht te
krijgen nodigen we diverse medewerkers en vrijwilligers uit van het sociaal domein tijdens
onze bijeenkomsten en luisteren naar signalen uit de samenleving.
Belangrijkste adviezen die zijn gepasseerd in de Adviesraad Sociaal Domein in 2020:
−
−
−
−
−
−

Woonvisie 2020-2024
Doorontwikkeling Sociaal Domein
Voorschoolse educatie
Dienstencheques Huishoudelijke Ondersteuning
Integrale Armoede- en schuldenbeleid
Nieuwe wet inburgering

Deze onderwerpen zijn door de Adviesraad Sociaal Domein besproken met het College
van B&W.
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2.

Opdracht en werkwijze

De gemeente Rucphen heeft medezeggenschap van burgers bij beleidsontwikkeling en
uitvoering in het sociaal domein geregeld door het instellen van een Adviesraad Sociaal
Domein.
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn geïnteresseerde inwoners van de
gemeente Rucphen. De leden hebben kennis van en/of zijn ervaringsdeskundige op het vlak
van één of meer van de drie wetten: WMO, Jeugd en Participatie. De leden hebben zitting
op persoonlijke titel en verrichten hun werkzaamheden zonder politieke agenda dan wel
ruggespraak.
De adviesraad bestaat uit vrijwilligers. Zij denken vanuit het algemeen belang en vertalen
hun deskundigheid in een advies aan de gemeente. Dit betekent regelmatig stukken
beoordelen en contact onderhouden met het eigen netwerk.
Ook nodigt de Adviesraad een paar maal per jaar deskundigen uit om onderwerpen toe te
lichten. De Adviesraad vergadert maandelijks om adviezen op te stellen (die vaak worden
voorbereid in kleinere groepen).
Het dagelijks bestuur (DB) bereidt, samen met de aangestelde ambtenaar, de vergaderingen
en de te bespreken onderwerpen voor.
Tevens vindt er structureel overleg plaats met de wethouders en met ambtenaren.
De Adviesraad is aangesteld door de gemeente Rucphen. De leden worden benoemd door
het college van burgemeester en wethouders van Rucphen, na het doorlopen van een
sollicitatieprocedure van de Adviesraad.
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3.

Afgelopen jaar

De adviesraad had voor 2020 een aantal belangrijke doelstellingen geformuleerd.
o Vroegtijdig, structureel en planmatig geïnformeerd te worden over het te vormen of
aan te passen beleid.
o In gesprek met de betrokken ambtenaren, achterban, belanghebbende organisaties
en verantwoordelijke ambtenaren om advies vroegtijdig te organiseren.
o In samenwerking met de adviesraden van de D6 gemeenten de regionale
samenwerking te versterken bij regionale beleid- en vraagstukken.
o Scholing en training in samenwerking met ambtenaren en ander belanghebbende
partijen.
o Waar het mogelijk is samen met de D6 gemeenten werken aan de organisatie van
gezamenlijke deskundigheidsbevordering.
De wereld werd begin maart overvallen door het Covid-19 virus waardoor fysiek overleg in
de navolgende periode praktisch niet meer mogelijk was, en in de navolgende periode
waren bovenstaande doelstellingen lastig te realiseren.
De adviesraad vervolgde de vergaderingen in aangepaste werkvorm. Op anderhalve meter
afstand, per mail en na de zomerperiode online.
Een belangrijke doelstelling voor de adviesraad is vroegtijdig en planmatig betrokken zijn bij
het adviesproces.
Helaas hebben we moeten constateren dat we bij de meeste adviezen laat, tot soms pas een
week voor reactietijd gevraagd zijn een advies uit te brengen over een beleidsstuk.
Een van de adviezen is pas na de vaststelling door de gemeenteraad uitgebracht als
ongevraagd advies.
Deze doelstelling zal ook voor 2021 hoog op de agenda staan naast de overige
doelstellingen.

3. Besproken onderwerpen 2020
3.1 Woonvisie 2020-2024
Medio december 2019 vernam de adviesraad via de media dat de woonvisie 2020-2024 is
besproken met de gemeenteraad.
Wij waren na de themabijeenkomst in april 2019 in afwachting van de conceptnota
woonvisie. Helaas is er geen adviesvraag over dit onderwerp weggelegd bij de adviesraad.
Gezien het belang van dit onderwerp heeft de adviesraad het college voorzien van een
ongevraagd advies.
In het advies hebben wij ons gefocust op een onderdeel wat geheel onderbelicht was
namelijk: ”Woongenot”.
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Woongenot en dorpsverbondenheid is essentieel om leefbare en toegankelijke dorpen
vorm te geven. Sociale samenhang in relatie tot zelfstandig wonen, waar nodig met passende
ondersteuning ziet de adviesraad als een belangrijke kernwaarde.
Essentieel voor nu en in de toekomst om alle burgers, van jong tot oud te voorzien in de
woonbehoeften.
De adviesraad benadrukt dat de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen
van ouderen niet moet leiden tot vertrek van de jongeren binnen de dorpskernen.
Door jongeren en ouderen te voorzien in hun woonbehoeften en samen te brengen creëert
de gemeente een synergetische impuls om woningencapaciteit te combineren met
onderlinge verbondenheid.
In het uitgebrachte advies gingen we dieper in op de noodzaak dat inwoners binnen
gemeente Rucphen voldoende mogelijkheden moeten krijgen op een woning binnen eigen
woon- en leefgebied, waar nodig dicht bij familie om de mantelzorg mee op te kunnen
vangen.
In het verlengde van onze visie op het Sociaal Domein was ook bij dit advies het
uitgangspunt integrale verbinding van woonvisie met de andere onderdelen van het sociaal
domein. Er moet alertheid zijn dat het synergetisch en vooral niet tegengesteld werkt.
Een belangrijk punt van aandacht bij de geformuleerde doelstellingen voor aankomende
jaren het regelmatig zal moeten worden geëvalueerd, gezien de toenemende zorgvraag en
veranderd landschap binnen het sociaal domein, de kans bestaat dat het huidige
doelstellingen vrij snel verouderd zullen zijn.
3.2 Doorontwikkeling sociaal domein
Aanleiding
Op 10 februari 2020 ontving de adviesraad Sociaal Domein het plan van aanpak
thematische doorontwikkeling Sociaal Domein.
Deze nota was opgesteld door BMC- advies, in opdracht van het college, voortkomend uit
gesprekken met vrijwillige en maatschappelijke organisaties.
De reactietijd van een week op het beleid doorontwikkeling van het Sociaal Domein was te
kort. Gezien het belang dat de adviesraad betrokken wordt bij de doorontwikkeling van het
Sociaal Domein is er middels een spoedbijeenkomst een advies tot stand gekomen.
Uitgangspunten en thema’s doorontwikkelingen
De belangrijkste zorgpunten waren geclusterd in drie thema’s: integrale aanpak multi

problematiek, gezond opgroeien en vitaal ouder worden.
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De nota voorziet vooral een rol voor de gemeente en professionele/ maatschappelijke
organisaties. De adviesraad mist cruciale partners in de benoemde thema’s nl. de vrijwillige
organisaties, mantelzorg en burger zelf.
Het benoemde uitgangspunt” Positieve Gezondheid” klinkt optimistisch maar vergt vooral
een andere manier van ontschot/anders denken en werkprocessen inrichten.
Kwetsbaarheid leidt niet altijd standaard tot problematiek. De kracht van het aanpassend
vermogen en synergie van de burger, het systeem en vrijwillige organisaties missen we in het
plan van aanpak. Thematische aanpak van problematiek kan leiden tot minder aandacht
voor andere deelgebieden binnen het Sociaal Domein.
De drie uitgekozen thema’s zijn relevant en een integrale aanpak daarbij noodzakelijk.
De adviesraad begrijpt dat niet alle knelpunten direct kunnen worden aangepakt maar
mistte in deze nota de benoemde zorgelijke aandachtpunten verslaving en eenzaamheid en
vraagt ook voor deze knelpunten structureel aandacht.
Om het sociaal domein passend en integraal door te ontwikkelen zijn relevante en
toekomstige gegevens over bevolkingssamenstelling, Sociaal Economische Status,
chronische en psychische zorgvraag en zorgaanbod noodzakelijk. Dit is niet opgenomen in
het plan van aanpak.
De adviesraad vindt het van belang om deze kerngetallen toe te voegen om de relevantie
aan te tonen waarom er gekozen is voor de specifiek benoemde pilots.
In de vastgestelde visie en uitgangspunten wordt de eigen kracht van de burger benoemd,
gewenst-licht en onvermijdelijk-zwaar. Om de juiste hulp op het juiste moment te kunnen
inzetten moet de burger weten waar men terecht kan voor een hulpvraag bij een
professionele dan wel vrijwillige organisatie.
Integrale aanpak multiproblematiek
De basis van een succesvolle aanpak bij multiproblematiek is het vermogen om domein
overstijgend samen te werken.
Belanghebbende partijen moeten zich scharen achter een gezamelijke plan van aanpak
waarbij niets aan het toeval wordt overgelaten en een casemanager sturing geeft.
Dit vergt een andere aanpak waarbij verschillende domein met elkaar moeten gaan
samenwerken. Ook als dat betekent dat de verantwoording of financiering niet altijd binnen
de kaders van het eigen domein past.
De adviesraad benoemd dat in het voorgenomen beleid duidelijk afspraken moeten worden
gemaakt om een integrale aanpak te stimuleren, aan te sturen en te borgen.
Gemeente Rucphen hanteert bij armoede en schuldenproblematiek “Vroeg Eropaf” waarbij
proactief de burger wordt benaderd.
De adviesraad steunt dit initiatief. Wel is het van groot belang om voor langere termijn
(financiële) capaciteit vrij te maken om deze groep te signaleren en op te volgen.
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Onze gemeente kent een aantal vrijwillige organisaties die succesvol ondersteuning bieden.
De adviesraad vindt het van belang deze partijen vanuit hun expertise en inzet te betrekken
het beleid rondom armoede en schuldenproblematiek.
Gezond opgroeien
Een kansrijk start is wat ieder ouder wenst voor zijn of haar kind. De jeugdprofessional is
een belangrijke spil bij opvoed- en opgroeivragen, zeker bij kwetsbare gezinnen. Zoals
vermeldt bij het thema multi problematiek moeten de basisuitgangspunten toereikend zijn
zoals autoriteit, capaciteit en het vermogen om integraal samen te werken.
Ook hierin geldt dat dit de diverse onderdelen binnen het sociaal domein een integrale
samenwerking moeten vormgeven. Vergeet vooral niet de samenwerking met scholen en
huisartsen binnen onze gemeente.
Vitaal ouder worden
Vitaal ouder worden in eigen leefomgeving vergt een langer termijn aanpak. Er zal
geïnvesteerd moeten worden in het woningaanbod, verduurzaming en tegemoetkomen van
de woonwens en noodzaak om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Samenwerking tussen zorg en welzijn is van groot belang om de burger zo lang mogelijk op
een prettige manier thuis te kunnen laten wonen. Vanuit een multidisciplinaire schil
rondom de oudere is een breed pallet aan zorg- en hulpverleners de basis. Borging middels
Vroeg signalering Kwetsbare Ouderen is noodzakelijk om zorg tijdig in te schakelen en te
kunnen continueren.
Binnen het thema veilig wonen moet ook de belastbaarheid van de burger worden
meengenomen. De ervaring van de adviesraad leert dat inzicht in de eigen mobiliteit,
vitaliteit en zelfzorgproblemen van de oudere niet altijd reëel is. Aanpassingen of
ondersteuning moeten middels het keukentafel gesprek integraal worden beoordeeld.
3.3 Integraal Armoede- en Schuldenbeleid
Dit dossier heeft als hoofddoelstelling “Zorgen dat mensen uit armoede komen”, en
kenmerkt zich door integraliteit in de volledige breedte van het sociaal domein, en een
regionale aanpak van de De6 gemeenten.
Dit sluit geheel aan bij de visie en uitgangspunten van de adviesraad Sociaal Domein.
Structurele schulden en armoede is complex en ontstaan door een combinatie van
meerdere oorzaken, waarin de omgeving, bewust of onbewust gedrag, gebeurtenissen of
persoonsgerichte factoren een belangrijke rol spelen.
Het harmoniseren van processen, werkwijze en afstemming in de regio kan bevorderend en
stimulerend werken om domein-overstijgend de burger te helpen bij (structurele) schulden
en armoede. Het bevordert de transparantie en overzicht voor alle belanghebbende
partijen.
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Tegelijkertijd benoemen wij te kijken naar de reeds bestaande lokale initiatieven waarbij
professionele en vrijwillige organisaties samenwerken.
Benut en promoot de kracht van het bestaand netwerk van familie, vrienden of buren én
vrijwillige organisaties binnen onze de gemeente.
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot 7,5% problematische schulden hebben zonder
schuldhulpverlening en 8 tot 10% tot de risicogroep behoort. Deze 2 categorieën zijn niet
goed in beeld en vallen niet altijd onder het label kwetsbare groepen. Zo woont een derde
van arme huishoudens in een koopwoning met vaak een kleine of negatieve overwaarde.
Om vroegtijdig in te grijpen is het van belang dat zowel de burger als organisaties de
problematische schulden signaleren en weten waar ze naar toe kunnen voor ondersteuning.
Voldoende capaciteit van de schuldhulpverlener voor lange termijn periode, met hulp van
het bestaande netwerk vergroot de kans op duurzame verandering.
De adviesraad vraagt in de uitvoering van het beleid bewustwording en structurele scholing
op te nemen voor alle belanghebbende partijen. Het zou goed zijn dat er vanuit de
professionele en vrijwillige organisaties binnen het gehele sociale domein deelgenomen
wordt aan een vaste werkgroep rondom armoede en schulden.
In andere delen van de regio wordt gewerkt met een formulierenteam en sociale
Raadslieden. Wij krijgen signalen dat dit gemist wordt in de gemeente Rucphen en hebben
het college gevraagd of deze ondersteuning kan worden ingeschakeld.
Toegankelijke informatievoorzieningen is van belang als burgers dreigen vast te lopen. Om
de juiste hulp op het juiste moment te kunnen inzetten moet men weten waar je terecht
kunt voor een hulpvraag bij een professionele dan wel vrijwillige organisatie.
Als adviesraad hebben wij geadviseerd dit te verbeteren met als goed voorbeeld de website
van Gemeente Moerdijk https://www.ons-moerdijk.nl
Het vroeg- eropaf beleid is goed initiatief. Zodra schulden voor de eerste keer geconstateerd
worden is het belangrijk om op korte termijn een integraal plan te maken zodat de situatie
zo snel mogelijk gesaneerd kan worden. De adviesraad vindt het belangrijk om tijdens deze
overbruggingsperiode direct actie te ondernemen zodat de schulden niet verder oplopen.
Problematische, langdurige schulden vraagt veel van de burger, zijn omgeving en de
samenleving. Uit onderzoek blijkt dat voor elk huishouden met ernstige financiële
problemen de samenleving 100.000 euro betaald.
Voor WMO, jeugd en werk in het sociaal domein geldt dat één integraal plan noodzakelijk
is bij multi problematiek.
Het is belangrijk dat bij deze specifieke groep erkent wordt dat structurele ondersteuning
noodzakelijk is. Beschermingsbewind zal dan als langdurige maatregel moeten worden
getroffen.
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De regionale nota leent zich bij uitstek om bij multi problematiek een integrale aanpak
vorm te gaan geven.
Zo werken een aantal grote steden met het doorbraakfonds. Dit fonds stelt zo nodig een
bedrag beschikbaar, neemt een besluit bij tegengestelde regels of legt verbindingen tussen
instanties die elkaar nog niet vonden. Daarmee kan een doorbraak geforceerd worden. De
adviesraad hoopt dat de samenwerkende gemeenten, in samenwerking met belanghebbende
partners ook gaan toewerken naar een programmatische, integrale aanpak voor de groep
problematische schulden.
In de nota hebben we aandacht gevraagd voor een integraal, kindgericht armoedebeleid dat
het leven van kinderen op alle vlakken verbetert en ondersteunend werkt voor het gehele
gezin.
De aanwezigheid van een geborgd kind-voorzieningen in alle De6 gemeenten zorgt voor een
structurele bestaanszekerheid van de jeugdigen. Ook in onze gemeente is er aandacht voor
jeugdarmoede, desondanks is het een thema wat zal moeten verankerd in het algemeen
armoedebeleid.

3.3. Plan voorschoolse educatie 2020-2022
Het plan voorschoolse educatie betreft de jongste inwoners van onze gemeente die dreigen
te starten met een achterstand, niet alleen in hun taalontwikkeling, maar ook in hun totale
ontplooiing op sociaal-emotioneel vlak.
De voorgestelde investering van jaarlijks ongeveer 10.000 euro per kind gedurende
ongeveer 4 jaar wijst op de ambitie van een serieuze aanpak van het probleem.
Betrokkenheid van ouders is essentieel in de ontwikkeling. De adviesraad vindt het van
belang om ouders thematisch mee te nemen in de ontwikkeling waarop kinderen leren
lezen, schrijven en rekenen. Betrokkenheid kan tevens vergroot worden door ouders mee
te nemen in de inhoud van de stof (“ouders op herhaling”). Daardoor kunnen ze beter hun
kinderen volgen of ondersteunen in het onderwijs.
VE-kinderen hebben vaak een milieu dat hen onvoldoende prikkelt in hun
totaalontwikkeling (rationeel, emotioneel, sociaal cultureel, fysiek).
Deze kinderen moeten worden gestimuleerd toegang krijgen tot naschoolse opvang zoals,
muziek, sporten in verenigingsverband, deelname aan jeugdclubs, bibliotheekprojecten. In
dit kader ook de voorleesexpres inzetten waarbij voor de kinderen wordt voorgelezen en de
ouders wordt geleerd dit te blijven doen.
Indien armoede een onderdeel uitmaakt van onderontwikkeling dan dient dit probleem
met prioriteit worden aangepakt.
Ook in dit plan is het essentieel het te integreren met de andere terreinen van het sociaal
domein.
3.4 Inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) - dienstencheques - vanaf 2021
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Sinds 2015 ontvingen de de5-gemeenten geoormerkt budget huishoudelijke hulp toeslag.
Het uitgeven van de cheques behoort niet tot de wettelijke taak van de D5 gemeenten, er
waren destijds plausibele argumenten om te kiezen voor deze regeling, welke afgelopen
jaren steeds verder onder druk kwam te staan door te kort aan budget in het sociaal
domein.
De adviesraad heeft in dit advies haar zorgen geuit over de inhoudelijke gevolgen.
Uit de cijfers Q1 2020 van de memo bleek, zoals de afgelopen jaren, dat cliënten in de
gemeente Rucphen relatief meer gebruik maken van dienstencheques dan de andere
gemeenten behoudens Gemeente Moerdijk. Betreffende gemeente heeft voor 2021 wel
budget opgenomen, weliswaar met een bezuinigingsopgave, maar wel geoormerkt.
De gemeente heeft de opgave om de benodigde huishoudelijke ondersteuning aan cliënten
en diens mantelzorgers aan te bieden binnen de financiële kaders die er zijn.
Met het afschaffen van de dienstencheques zal de inzet en daarmee de kosten van de
huishoudelijke ondersteuning toenemen.
De adviesraad heeft het advies uitgebracht binnen het budget huishoudelijke ondersteuning
de benodigde aanvullende huishoudelijke ondersteuning te oormerken zodat inzichtelijk
wordt wat de financiële gevolgen zijn.
De afschaf van de dienstencheques kan nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare cliënten
met een klein netwerk om zich heen. Een schoon en leefbaar huis kan worden getoetst,
maar het sociale aspect moet vooral niet worden vergeten. De huishoudelijke ondersteuning
draagt een belangrijk steentje bij aan (vroeg-) signalering en zelfredzaamheid.
De wijzigingen binnen dit dossier biedt mogelijkheden voor andere
ondersteuningsmogelijkheden. Samenwerking met de vrijwillige organisaties binnen
Gemeente Rucphen kan leiden tot een synergie tussen de verschillende deelgebieden
binnen het sociaal domein welke ten gunste kunnen zijn voor niet alleen de burgers die
(huishoudelijke) ondersteuning nodig hebben maar ook burgers die een steentje willen
bijdrage binnen de gemeenschap.
Deze memo is voor het eerst integraal besproken met andere regionale adviesraden.
Wij hebben het als zeer waardevol ervaren om integraal in een zo vroeg mogelijk stadium
een goed advies uit te brengen op basis van gezamenlijke kennis, ervaring en signalen uit de
samenleving.

3.5 Beleid Wet inburgering De6 gemeenten
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De Wet inburgering zal vanaf 1 juli 2021 van kracht zal zijn.
Er is besloten om een gezamenlijke beleid en aanpak toe te passen binnen de de6
gemeenten.
De inhoudelijke beoordeling van het beleid Wet inburgering is tot stand gekomen door
inbreng van mw. Wagtmans en mw. Van der Waals, beiden lid van de adviesraad en
werkzaam voor Stichting Vluchtelingenwerk Rucphen.
Met de overheveling van de Wet Inburgering naar de Gemeente ziet de Adviesraad kansen
om de inburgeraar zo optimaal mogelijk te laten integreren binnen onze samenleving.
Het gepubliceerd rapport: “Inburgering, een valse start” van de Nationale Ombudsman
benoemt een aantal hardnekkige knelpunten die wij als adviesraad onderschrijven:
o Het huidige beleid stelt regels centraal in plaats van wat de inburgeraar nodig heeft.
o Er zit onvoldoende structuur en opbouw in de begeleiding waardoor een goede start
en optimale integratie stagneert.
o Organisaties rondom de inburgeraar bieden ondersteuning “op afstand”, houden vast
aan eigen werkwijzen, waarbij medewerkers onvoldoende ruimte krijgen om de
inburgeraar centraal te stellen.
o De inburgeraars missen een persoonlijk gezicht en aanspreekpunt dichtbij huis.

Lokale herinrichting van de Wet Inburgering
Het is wenselijk betreffende traject van intake tot participatie in de samenleving zo
eenvoudig en overzichtelijk mogelijk te organiseren voor de inburgeraar en belanghebbende
organisaties. Er moet voorkomen worden dat inburgeraars van het kastje naar de muur
worden gestuurd worden. Stel de oplossing en niet de regels centraal.
De adviesraad vindt het belangrijk dat de inburgering start in een zo vroeg mogelijk stadium,
bij voorkeur al bij het AZC. Hiermee wordt de inburgeraar in een vroeg stadium
gestimuleerd te werken naar toekomstperspectief.
Het begint bij de juiste begeleiding, kijkend wat men kan bijdrage en waar men zich in kan
ontwikkelen. Vooral met focus op mogelijkheden en talenten de inburgeraar heeft.
Een belangrijk, niet te onderschatten, onderdeel om de inburgeraar succesvol te laten
integreren is de juiste begeleiding- op- maat. De huidige ondersteuning voorziet hierin
onvoldoende. Men is onvoldoende zichtbaar, beschikbaar en toegankelijk.
In navolging op het advies van de Ombudsman vinden wij het belangrijk om vaste coaches
aan te stellen per gemeente ter ondersteuning van de inburgeraars waarbij de coaches, in het
kader van de participatiewet, samen gaan werken met belanghebbende (vrijwillige)
organisaties binnen onze gemeente.
Maatwerk is lokaal coachen en ondersteunen waar het nodig is, bijsturen waar het moet.
Integrale organisatie is noodzakelijk, waardoor onnodige inzet van andere budgetten binnen
het Sociaal Domein, op langer termijn, tot een minimum wordt beperkt.
Adviesraad Sociaal Domein
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Het afgeronde project in onze gemeente: “Participatie op Maat” had als doelstelling het
klaarstomen van de groep statushouders om zodoende een duurzame bijdrage te leveren
aan de maatschappij, waar mogelijk in de vorm van een reguliere baan. Uit de evaluatie,
blijkt dat deze werkwijze zeer succesvol was. Met het stopzetten van het project eind vorig
jaar en overhevelen van deze taak naar het werkplein zien we het aantal inburgeraars met
een (vrijwillige) baan stagneren.
Ontwikkeling en opleiding is een van de basisaspecten voor een zelfredzame burger. De
adviesraad vindt dat vanuit een reëel perspectief gekeken moet worden naar een baan waar
een inburgeraar arbeidsvreugde uithaalt. Leidend is uitzicht op een passende baan.
Organisaties zoals Vluchtelingenwerk kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de
inburgeraar kennis te laten maken met de sociale omgeving. Vrijwilligerswerk is een middel
om kennis te maken met de omgeving en deelgenoot te worden van de maatschappij.
Samenvattend is de visie van de adviesraad de herinrichting van de inburgering lokaal en
duurzaam in te gaan richten. Met als belangrijkste uitgangspunten maatwerk en een
herkenbaar, toegankelijke en zichtbaar verantwoordelijke organisatie als vast aanspreekpunt
voor de inburgeraar, gemeente en belanghebbende organisaties.

4.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door het College van B&W benoemd
voor een periode van maximaal acht jaar.
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De eerste benoeming vindt plaats voor een periode van een half jaar met een
herbenoemingsperiode van twee jaar.
Zittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.
Onderstaand het overzicht met leden van de adviesraad, in aanvulling de
aandachtsgebieden.
Leden
− Mevr. Musters (jeugd en onderwijs)
− Mevr. Keldermans (WMO, participatiewet)
− Mevr. van Unen, (jeugdarmoede, WMO en participatiewerk)
− Mevr. v.d. Waals (WMO, participatiewet, vluchtelingenwerk)
− Mevr. Wagtmans (lid cliëntenraad, participatiewet, armoedebeleid,
vluchtelingenwerk)
− Mw. de Waal- van der Vlies (ouderenzorg, WMO)
Dagelijks bestuur (DB)
− Dhr. Wijnen, voorzitter (WMO, participatiewet)
− Dhr. Smit, penningmeester (WMO, participatiewet)
− Mevr. Suijkerbuijk, secretaris (kwetsbare ouderen/ beschermd wonen/ jeugd en
onderwijs)
Secretariële ondersteuning
− Mevr. van Unen
Ambtelijke ondersteuning
− Mevr. Aerts, (Beleidsmedewerker Maatschappelijk Ondersteuning)
Meer informatie over de leden van de adviesraad vindt u op de site:
https://adviesraadrucphen.nl/samenstelling-adviesraad
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5.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2020
Periode
advies

Adviezen
- Ongevraagd advies- januari 2020 Woonvisie 20202024
- Advies-februari 2020- Nota Integraal Armoede- en
Schuldenbeleid gemeente Rucphen
- Plan voorschoolse educatie 2020-2022

Vastgesteld door
B&W

Januari 2020

V

Februari 2020
Maart 2020

V
V

- Open brief naar College en inwoners- Corona-crisisapril 2020
April 2020
- Advies- september 2020- Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT) - dienstencheques - vanaf 2021
September 2020
- Advies- november 2020-beleid Wet inburgering
De6 gemeenten
November 2020

V
V
V

Alle adviezen zijn gepubliceerd op de website:
https://adviesraadrucphen.nl/uitgebrachte-adviezen

6.

BEHANDELDE ONDERWERPEN 2020

Na een herinrichting van de Adviesraad in 2018 zijn de taken onderling goed
verdeeld en is er inmiddels een constructieve samenwerking binnen de
adviesraad. De afstemming en samenwerking met B&W, ambtenaren en
belanghebbende organisaties en vrijwilligers verloopt naar wens.
De adviesraad vindt deskundigheidsbevordering belangrijk. Dit doet we
middels scholing en gesprekken met direct belanghebbende ambtenaren,
organisaties en burgers.
Er wordt gewerkt met een vaste agenda, notulen, actie- en besluitlijst. Iedere
vergadering wordt er gestreefd naar een spreker vanuit het Sociaal Domein.
Onderstaand in het kort de besproken onderwerpen:
Januari

Onderwerp
Wet WVGGZ
Ongevraagd advies woonvisie
Jaarverslag (inhoudelijk) + financieel
Jaarplanning 2020
Deskundigheidsbevordering
Februari

Onderwerp
Doorontwikkeling sociaal domein
nota armoedebeleid
Adviesraad Sociaal Domein
Gemeente Rucphen
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Deskundigheidsbevordering
Advies plan voorschoolse educatie
Maart

Onderwerp
Advies plan voorschoolse educatie
April

Onderwerp
Gevolgen Corona pandemie/ Brief naar collega van B&W
Mei

Onderwerp
Dienstencheques
Juni

Onderwerp
Juli

Onderwerp
Dienstencheques
Bespreken van: reactie woonvisie
Antw. Armoedebeleid
Augustus

Onderwerp
Nieuwe wet inburgering
Deskundigheidsbevordering
September

Onderwerp
Voortgangsoverleg DB
Oktober

Onderwerp
Bestuurlijk overleg
Stand van zaken dienstencheques
Inzet doelgroep C bij lokale organisaties
Doorontwikkeling sociaal domein
Gezamenlijke studiedag adviesraad-ambtenaren
Overheids-/burgerparticipatie
November

Onderwerp
Wet inburgering
December

Onderwerp
Programma, planning 2021

Adviesraad Sociaal Domein
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7.

DOELSTELLINGEN 2021

De belangrijkste doelstelling voor 2021 is vroegtijdig, structureel en planmatig
geïnformeerd te worden over het te vormen of aan te passen beleid.
Om dit optimaal en integraal vorm te geven gaat de adviesraad in gesprek met
de betrokken ambtenaren, achterban, belanghebbende organisaties en
verantwoordelijke ambtenaren.
De samenwerking met de adviesraden van de D6 gemeenten binnen de
regionale De 6 gemeenten willen we aankomende jaren versterken zodat we
zoveel mogelijk gezamenlijk beleid samen behandelen en leren van goede
voorbeelden binnen de samenwerkende gemeenten.
2021 willen we investeren op scholing en training in samenwerking met
ambtenaren en ander belanghebbende partijen. Waar het kan willen we samen
met de D6 gemeenten werken aan de organisatie van gezamenlijke
deskundigheidsbevordering.
8.

VERWACHTE ADVIEZEN 2021

Adviesonderwerpen

Aanpassing nadere regels adviesraad sociaal domein
Wmo-verordening (onder voorbehoud)
Uitwerking motie dienstenscheques
Beleidsplan schuldhulpverlening
Beleidsplan inburgering

jan-21
dec-21
datum nog niet bekend
datum nog niet bekend
datum nog niet bekend

Informerend/opiniërend
Wmo contracten begeleiding en huishoudelijke
ondersteuning
Gedeelde mobiliteit (mondeling)
Voortgang jeugdhulp
Beschermde wonen (mondeling)
Cliëntervaringsonderzoek Wmo (schriftelijk)
Voortgang projecten doorontwikkeling sociaal domein
Monitor sociaal domein (schriftelijk)

in De6-verband 21-26
januari
adviesraad 11 februari
Voorjaar 2021
adviesraad 11 februari
juli
nog niet bekend
na ieder kwartaal
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9.

FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein wordt beschikbaar gesteld
door de gemeente Rucphen op basis van een werkplan en begroting. De leden
ontvangen voor hun bijdrage aan vergaderingen en activiteiten een
kostenvergoeding.
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