
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2021 

Adviesraad Sociaal Domein Rucphen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adviesraad Sociaal Domein  
Gemeente Rucphen 

www.adviesraadrucphen.nl 
 

- 2 - 

 

Inhoudsopgave  

1. Inleiding  

2. Opdracht en werkwijze  

3. Terugblik 

4. Samenstelling adviesraad sociaal domein  

5. Uitgebrachte adviezen 2021 

6. Behandelde onderwerpen 2021 

7. Doelstellingen 2022 

8. Financieel overzicht 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.adviesraadrucphen.nl/


 

Adviesraad Sociaal Domein  
Gemeente Rucphen 

www.adviesraadrucphen.nl 
 

- 3 - 

1. Inleiding 

In dit jaarverslag legt de Adviesraad Sociaal Domein Rucphen verantwoording af 
over haar bezigheden in het jaar 2021. 

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 2021 zijn in totaal 3 adviezen uitgebracht, waarvan 1ongevraagd 
advies.  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.  

De belangrijkste onderwerpen en adviezen die zijn gepasseerd in de Adviesraad 
Sociaal Domein in 2021:  

 Beschermd Wonen 
 Gedeelde mobiliteit  
 Dienstencheques Huishoudelijk Ondersteuning 
 Beleidsplan Financiële Zorg 
 Beleidsplan Preventieakkoord 
 Gezamenlijk advies D6 adviesraden Huishoudelijke Ondersteuning en 

begeleiding 
 Kringloop project  
 Doelgroep C Werkplein 
 Omgevingsvisie gemeente Rucphen 
 

Deze onderwerpen zijn door de Adviesraad Sociaal Domein besproken met het 
College van B&W en/ of verantwoordelijke beleidsambtenaren.   
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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 ruggenspraak.  

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 regelmatig 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 2021 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. 

 
Ook in 2021 overheerste Corona het dagelijks leven en was fysiek overleg praktisch 
bijna niet mogelijk.  
De adviesraad vervolgde de vergaderingen zoveel mogelijk in aangepaste werkvorm. 
De meeste vergaderingen vonden online plaats.  
 
Ondanks ieders inzet merkt de adviesraad dat online vergaderen en afstemmen een 
behoorlijke opgave was. Het resulteerde ook dat het lastiger was onze achterban, 
belanghebbende organisaties en verantwoordelijke ambtenaren uit te nodigen voor 
de vergaderingen.  
 
Het is een nadrukkelijke wens van de adviesraad om vroegtijdig en planmatig 
betrokken te zijn bij het adviesproces.  
Helaas heeft de adviesraad, ondanks meerdere verzoeken, wederom moeten 
constateren dat we bij de meeste adviezen laat gevraagd zijn een advies uit te 
brengen over een beleidsstuk.  

 
Deze doelstelling staat ook voor 2022 hoog op de agenda en zal regelmatig onder de 
aandacht worden gebracht bij het college en beleidsambtenaren.  
Zonder adequate informatie en tijdig verzoek tot advies kan de adviesraad niet 
optimaal functioneren..  
 
3. Besproken onderwerpen 2021 
  
3.1 Beschermd wonen  
De decentralisatie beschermd wonen wordt uitgesteld tot 2022. 
Bergen op Zoom is als centrumgemeente dan niet meer verantwoordelijk. De De6 
gemeenten worden dan zelf verantwoordelijk om beschermd wonen aan te bieden. 
Gemeente Bergen op Zoom zal vanuit hun expertise wel de andere gemeenten 
ondersteunen in de transitie.  

http://www.adviesraadrucphen.nl/


 

Adviesraad Sociaal Domein  
Gemeente Rucphen 

www.adviesraadrucphen.nl 
 

- 6 - 

Er zal onderzocht worden of er geschikte locaties beschikbaar zijn binnen de De6 
gemeenten. Op dit moment hebben enkele inwoners van gemeente Rucphen de 
indicatie beschermd wonen.  

 
3.2 Gedeelde mobiliteit  
Door Corona is het gebruik van de deeltaxi drastisch afgenomen. De gemeente is in 
gesprek gegaan met de vervoerders over de overbrugging van deze periode.  
Aankomende jaren zal er gekeken  worden naar een uitbestedingstraject rondom het 
vervoer. De adviesraad benadrukt het belang dat er goed moet worden gekeken naar 
fysieke mobiliteit van de inwoners. Met het centraliseren van het openbare vervoer 
voor de dorpskernen Sprundel en St Willebrord, moet extra aandacht zijn voor 
inwoners die niet in staat zijn om zelf naar het busstation te gaan. Dit is tevens een 
punt van aandacht in de aanbesteding van vervoer dat niet iedere inwoners in staat 
is over te stappen op een andere taxi of busvervoer.  
 
3.3. Dienstencheques Huishoudelijke Ondersteuning  
Het continueren van de (tijdelijke) inzet van dienstencheques bleek financieel 
onhoudbaar.  
De adviesraad heeft meegedacht over alternatieven om de inwoners toch te voorzien 
van ondersteuning bij klusjes die voorheen werden uitgevoerd met inzet van een 
dienstencheque. Het idee was om per dorp één persoon te hebben die vraag en 
aanbod bij elkaar brengen. Hierbij kan het zijn dat iemand één keer een klus wilt 
doen en anderen die structureel hulp willen bieden. De gemeente zou dit aanbod 
kunnen aanmoedigen en ondersteunen.  
Eind 2021 merken we op dat dit traject nog niet is gerealiseerd. De adviesraad hoopt 
echter dat dit in 2022 alsnog wordt opgepakt door  

 
3.4 Gezamenlijk advies De6 adviesraden HHO en begeleiding 
Medio oktober 2020 hebben de De6 gemeenten input gevraagd op een aantal 
onderwerpen rondom de implementatieplannen met betrekking tot de aanbesteding 
van de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Het 
betrof hier de volgende onderwerpen: 
a. Communicatie met de cliënt; 
b. Zorgcontinuïteit / Overdracht / Overgang naar nieuwe overeenkomst; 
c. Service & dienstverlening; 
d. Onafhankelijke cliëntondersteuning. 
De reactie op dit advies is in januari 2021 ontvangen, gezien de prettige 
samenwerking tussen de De6 gemeenten en De6 adviesraden hopen we dat deze 
samenwerking  kan worden gecontinueerd voor diverse andere dossiers binnen het 
sociaal domein.  
 
3.5 Project stichting Kringloper: 
Dit project gaat niet om een reguliere kringloopwinkel voor een breed publiek maar 
voor de burgers met een minimum inkomen. 
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Het is de bedoeling dat de doelgroep C vanuit het Werkplein vrijwilligerswerk kan 
gaan doen bij dit initiatief. Het gaat hierbij vooral om mee te kunnen doen, minder 
om echt naar de arbeidsmarkt te gaan. Dit in tegenstelling van het leerwerktraject 
van doelgroep B. De kringloper wil gaan voorzien in 2e hands kleding. Dit staat los 
van de kledingpakketten voor St. Leergeld. Ook fietsen kunnen hier opgeknapt 
worden door de medewerkers en uitgegeven worden aan oa kinderen die hiervoor in 
aanmerking komen van st. Leergeld. De adviesraad vond het jammer dat het project 
re-integratiehuis enkele jaren geleden is gestopt en hoopt dat met dit initiatief het 
gedeeltelijk terugkomt. Het kringloop project zou per 1 juli van start gaan. Helaas 
constateren we eind 2021 dat er nog geen geschikte locatie gevonden is. De 
adviesraad vraagt het college om zich extra te willen inzetten om een geschikte 
locatie te vinden binnen de gemeente, desnoods op locatie waarbij het beheer bij de 
gemeente ligt.   

 
3.6 Project Doelgroep C 
De focus bij deze doelgroep ligt niet op het re-integreren in het arbeidsproces maar 
op de waarde van meedoen en van maatschappelijke waarde zijn.   
Sinds 2017 neemt doelgroep C relatief toe: een steeds groter deel van het 
klantenbestand bestaat uit personen die vanwege verschillende oorzaken niet 
bemiddelbaar zijn naar werk en ook geen arbeidsmarktperspectief hebben. 
Met dit project wil de gemeente zicht krijgen op de bestaande problematieken bij 
deze doelgroep, de hiaten in de huidige aanpak in beeld brengen, passende 
ondersteuning bieden waarbij het perspectief op deelname aan de samenleving, 
mogelijk zelfs op termijn op werk, voor deze mensen toeneemt. 
Als adviesraad steunen wij deze integrale benadering. Het is van belang dat de 
begeleiding aansluit op de behoefte van ondersteuning die de betreffende doelgroep 
ontvangt. Er wordt benadrukt vooral naar de burger in zijn totaliteit te kijken. Zijn er 
schulden of andere forse problemen dan moet dit niet worden weggekeken maar in 
samenwerking met andere partners in het sociaal domein worden opgepakt. De 
adviesraad wil aankomende periode graag op de hoogte gehouden worden van dit 
lopende project.  
 
3.7 Beleidsplan inburgering  
Er volgt een wetswijziging per 1 januari 2022 waarbij het beleid en uitvoering 
rondom de inburgering lokaal wordt ingericht. De adviesraden van de De6 
gemeenten zijn in dit traject bevraagd en er is een advies uitgebracht specifiek voor 
gemeente Rucphen.   
Afgelopen jaren hebben 2 leden die tevens lid zijn van vluchtelingenwerk Rucphen 
veel input geleverd in de vertaling van beleid naar uitvoering.  
 
De adviesraad benadrukt dat de procesregisseur een belangrijke rol vervult. 
Passende ondersteuning bieden is een noodzakelijke competentie, waarbij de 
kwaliteiten en sterktes van de inburgeraar wordt gestimuleerd en ondersteuning 
geboden wordt waar het knelt. De procesregisseur moet laagdrempelig zichtbaar en 
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bereikbaar zijn voor de inburgeraar en er moet een integrale afstemming zijn met 
professionele en vrijwillige organisaties. 
 
Eind 2021 is de inzet en ondersteuning vanuit Vluchtelingenwerk Rucphen 
opgeheven en overgedragen naar Vluchtelingenwerk Nederland.  
Als adviesraad bedanken wij alle vrijwilligers van de gemeente Rucphen voor hun 
enorme inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Zij maakten oprecht het 
verschil voor de statushouders en hebben als intermediair een grote bijdrage 
geleverd.   
Wij hopen dat hun kennis, ervaring en liefdewerk voor deze doelgroep omarmd 
wordt door de regionale organisatie van Vluchtelingenwerk Nederland.  
 
De overheveling van de Wet Inburgering naar de gemeente is een complexe transitie 
en zal de nodige inspanning kosten voor onze gemeente en samenwerkingspartners. 
Toch aanschouwt de adviesraad het ook als een uitgelezen kans om meer grip te 
krijgen op een succesvolle integratie binnen de samenleving in de gemeente 
Rucphen.  

 
3.8 Beleidsplan 2021-2024 en beleidsregels 2021 Financiële Zorg 
Uit onderzoek blijkt dat bijna één op de vijf huishoudens in Nederland te maken heeft 
met risicovolle schulden, problematische schulden of valt onder een Financieel 
Zorgtraject. 
Uit onderzoek door CBS (2018) blijkt dat 7,1% van de huishoudens in gemeente 
Rucphen problematische schulden hebben. 
 
Ook blijkt dat er niet een hele specifieke groep aan te wijzen is die kampt met 
schulden. Mensen met een hoge sociaaleconomische status kunnen evengoed 
worden geconfronteerd met schulden door allerlei omstandigheden. 
Het is vaak een hoge drempel om hulp te zoeken en dat resulteert in een relatief 
grote groep “onzichtbare” schuldenaren met problematische schulden. 
 
De gevolgen achter de voordeur bij schuldenaren zijn ingrijpend. Het kan op termijn 
leiden tot chronische gezondheidsklachten, sociaal isolement, depressie, 
ziekteverzuim en problemen in relationele sfeer. 
Om grote financiële problemen te voorkomen zijn de De-6 gemeenten in West-
Brabant in 2020 gestart met het project “Vroeg Eropaf”. Deze nieuwe werkwijze 
heeft als doelstelling dat inwoners proactief worden benaderd bij 
betalingsachterstanden op hun vaste lasten. 
 
In het beleidsplan Financiële Zorg 2021-2024 worden vervolgstappen gezet om 
versnippering van financiële ondersteuning tegen te gaan en een integrale aanpak te 
gaan hanteren met de andere domeinen binnen het sociaal domein. 
Het beleid voorziet dat financiële problematiek met voorrang wordt aangepakt, in 
het bijzonder bij multi problematiek. Tevens zal er vanaf 2022 worden toegewerkt 
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naar een vast team van schuldhulpverleners in dienst van de gemeente, zodat de 
lijnen kort zijn met andere samenwerkingspartners binnen het sociaal domein. 
 
Als adviesraad onderschrijven wij deze werkwijze maar hebben wel de kanttekening 
gemaakt dat er meer concreet moet worden ingegaan op welke concrete afspraken er 
integraal met andere belanghebbenden worden geformuleerd en aangepakt. Het is 
zeer wenselijk dat zorg en ondersteuning wordt aangeboden zonder belemmeringen 
vanuit systemen, financiering of tegengestelde regels. 
 
Door het opsporen van armoede als doel te stellen, voordat er schulden ontstaan, kan 
de gemeente vroegtijdig ondersteuning bieden aan de burger. Bovendien kan er dan 
worden ingesprongen op de financiële begeleiding van inwoners in plaats van het 
oplossen van schulden. Voorkomen van schulden is beter dan het oplossen van 
schulden. 
Als adviesraad hebben wij het college verzocht in het bijzonder aandacht te hebben 
voor generatiearmoede.  
 
Het traject Vroeg- erop- af heeft als doel om zo tijdig mogelijk financiële problemen 
te onderkennen en ermee aan de slag te gaan. Het sociale vangnet, scholen, 
wijkverpleegkundigen, huisartsenpraktijken en (sport)verenigingen vangen vaak al 
eerder signalen op dat er financiële problemen zijn. Zij moeten weten welke partijen 
er hulp kunnen bieden als er zorgen zijn en de burger kunnen verwijzen naar een 
vertrouwde, laagdrempelige schuldhulpverlener.  
Vanaf 2022 zal worden ingezet op schuldhulpverleners in dienst van de gemeente 
Rucphen. Wij steunen deze verandering. Een bekende naam, gezicht en 
telefoonnummer biedt een vertrouwde basis voor onze inwoners om hun financiële 
zorgen te kunnen bespreken. 
 
In de afgelopen jaren zagen we de wachtlijst voor schuldhulpverlening behoorlijk 
oplopen. Voldoende capaciteit is van essentiële waarde om tijdig te kunnen ingrijpen 
en ondersteuning te bieden. Aankomende jaar zal de adviesraad in gesprek blijven 
over de capaciteit aan inzet en ondersteuning en het vroeg- erop- af beleid.  

 
3.9 Beleidsplan Preventieakkoord  
Het lokale preventieakkoord is in 2021 vastgesteld en volgt na het Nationale 
Preventieakkoord. Dit plan staat in verbinding met regionale en lokale beleidstukken 
zoals het Sportakkoord en de beleidsnota Sport Verenigt Rucphen. 
 
Als startpunt van het preventieakkoord zijn de kerngetallen bij organisaties 
opgevraagd en het huidige aanbod en goede initiatieven in kaart gebracht. 
Uit analyse van de gezondheidscijfers kwamen de thema’s: roken, alcoholgebruik en 
overgewicht als belangrijke aandachtspunten naar voren. 
 
In de aanpak van het preventieakkoord zijn een aantal elementen omschreven om te 
komen tot structurele gezondheidspreventie: focus en samenhang. 
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Er zijn tal van goede initiatieven. De sportfaciliteiten en de leefomgeving binnen 
Gemeente Rucphen leent zich bij uitstek om activiteiten van jong tot oud te 
organiseren. 
 
Een gezonde leefstijl vergt structurele verandering van gedrag, bewustwording en 
discipline van de burger om dit te kunnen realiseren. De rol van de gemeente richt 
zich vooral op het faciliteren en het creëren van een stimulerend klimaat om een 
gezond leven te leiden. 
 
Als adviesraad vinden wij het van groot belang dat onze inwoners weten waar ze 
terecht kunnen voor een activiteit en partners moeten elkaar weten te vinden om het 
aanbod met elkaar af te stemmen. Er is een buurtsportcoach beschikbaar en heeft 
een belangrijke rol om dit te gaan stroomlijnen. 
 
Voor de kwetsbare groepen binnen onze samenleving is het van essentieel belang om 
gezond te leven en te bewegen. De adviesraad vindt dat het preventieakkoord 
onvoldoende aandacht heeft voor de kwetsbare burgers. Dat geldt in het bijzonder 
voor de vereenzaamde burger die door bijv. corona in sociaal isolement is geraakt en 
de burger met Multi problematiek.  
 
Deelnemen aan activiteiten, sport en cultuur kan juist helpend zijn om de kwaliteit 
van leven te verbeteren.  
Vanuit de context van positieve gezondheid moet het dan niet alleen gaan over de 
problemen maar ook over meedoen, zingeving en welbevinden.  
Zo kan het helpend zijn om structureel, laagdrempelig aanbod te organiseren van 
wandel-, fiets- of kookgroepen voor volwassen en ouderen. Wij vragen, naast de 
huidige ideeën voor jeugd, dat er ook voldoende aanbod komt voor deze groepen. 
 
Om de burger te stimuleren zelf de regie te nemen is het van belang dat de gemeente 
de juiste informatie kan bieden wat de mogelijkheden zijn.  
Wij hebben in de eerder uitgebrachte adviezen het college geattendeerd op de site 
van onze naburige gemeente Moerdijk. https://www.ons-moerdijk.nl Een portaal 
waarbij je als burger snel en makkelijk kunt nagaan welke mogelijkheden er zijn 
binnen de gemeente.  
     
Als adviesraad zijn wij benieuwd naar de uitvoering van het preventiebeleid 
aankomende jaren en gaan in 2022 de gesprekken hierover continueren.   
 
3.10 Omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is door de beperkte mogelijkheden om samen te komen 
vastgesteld zonder inbreng van de adviesraad.  
 
In 2021 is de omgevingsvisie vrij abstract tot stand gekomen.  
De omgevingsvisie is samengesteld uit alle visies en beleid op gebied van omgeving, 
infrastructuur, milieu, natuur en water.  
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Aankomend jaar zal deze visie verder uitgewerkt worden en hopen wij als 
adviesraad te worden betrokken bij de gesprekken.  
 
3.10 Regionale & lokale visie Jeugdhulp WBW 2022-2025 
Half november is de adviesraad geïnformeerd dat de regiovisie jeugdhulp behandeld 
is door het college van B&W. Ondanks het verzoek om tijdig de adviesraad te 
betrekken bij de vorming van de (lokale) visie jeugdhulp kon er geen advies worden 
uitgebracht aan het college.  
 
Medio januari 2022 volgt er overleg over dit onderwerp en zal er een ongevraagd 
advies worden uitgebracht.  

 
Afgelopen beleidsperiode kenmerkt zich door het verder ontwikkelen van de 
decentrale jeugdhulp. Sinds 2021 is de jeugdhulp verdeeld over de ambulante 
jeugdprofessionals en gespecialiseerde jeugdprofessionals. Vanuit deze nieuwe 
structuur wordt er meer focus gelegd op enkelvoudige-, complexe- en specialistische 
ondersteuning.  
Als adviesraad ondersteunen wij deze werkwijze en verwachten dat dit leidt tot 
meer focus en efficiëntie bij de jeugdprofessionals.  
 
Voor eenvoudige gezinsproblematiek stelt de adviesraad vast dat de 
jeugdhulpverlening over het algemeen overzichtelijk en soepel verloopt. Door enkele 
acties kan men vaak verder op eigen kracht. Bij aanvang van het centrum voor jeugd 
en gezin van jaren geleden was het beleid dat ouders met kleine en grote vragen 
terecht konden bij de jeugdprofessional.  
 
Door de toenemende hulpvraag waarbij het budget jeugdhulp onder grote druk staat 
zijn gemeenten genoodzaakt een heroverweging te maken. Welke hulpvraag moet 
daadwerkelijk door de jeugdprofessional worden behandeld en welke “kleine” 
vragen kunnen de ouders zelf oppakken met hulp van de eigen omgeving. 
 
Kijkend naar de wachtlijsten, ervaringen van ouders en knellende budgetten 
adviseren wij het college meer focus te gaan leggen op zelfredzaamheid en 
laagdrempelige adviezen bij eenvoudige hulpvraag.  
 
Om de wachtlijsten te beperken adviseren wij de mogelijkheid te onderzoeken om 
een (inloop)spreekuur vanuit de jeugdprofessional te gaan organiseren. Binnen de 
andere regiogemeenten wordt dit als een succesvolle werkwijze aanschouwd. De 
jeugdprofessional triageert wat de hulpvraag is en heeft binnen een relatief korte tijd 
een goed beeld of het een eenvoudige hulpvraag is of dat er een vervolg moet komen. 
Vaak zijn de ouder en de jeugdigen met 1 of enkele gesprekken geholpen. Hiermee 
worden lange wachtlijsten ondervangen en kan de jeugdprofessional doelgericht aan 
de slag met de hulpvraag die wat meer ondersteuning vraagt.  
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Het regiobeleid benadrukt dat er voldoende aandacht uit moet gaan naar complexe 
gezinsproblematiek. Wij ondersteunen dit standpunt.  
Wij zagen afgelopen jaren onvoldoende integraliteit in ondersteuning van Multi 
problematiek. De schotten tussen de diverse onderdelen belemmerde de juiste zorg 
op de juiste plaats. 
  
In de laatste maanden van 2021 zag de adviesraad een positieve kentering ontstaan 
en ligt er zowel bij de gemeente als de samenwerkingspartners de opdracht om te 
gaan werken naar een integrale toegang en ondersteuning richting de burgers. Wij 
onderschrijven deze werkwijze die ten goede zal zijn voor de burger maar ook voor 
de zorgprofessionals om meer persoonsgerichte hulp te kunnen bieden.  
 
De Corona crisis bemoeilijkte de afstemming tussen de jeugdprofessionals en de 
samenwerkingspartners. Extra aandacht voor de samenwerking tussen de 
jeugdprofessionals en samenwerkingspartners zoals scholen, jeugdgezondheidszorg 
en huisartsen zal nodig zijn om de contacten optimaal te hervatten.  
 
Een vaste, zichtbare, generalistische jeugdprofessional per dorpskern bevordert 
korte lijnen en efficiënte samenwerking met partners. Wij adviseren u dit als 
doelstelling op te nemen in het lokaal beleid en uitvoeringskader.  
 

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.  
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. Smits, penningmeester (WMO, participatiewet) 
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 Mevr. Suijkerbuijk, secretaris (kwetsbare burgers/ 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 
 
Vertrekkende leden adviesraad Sociaal Domein 
De adviesraad heeft eind 2021 afscheid genomen van 3 gewaardeerde leden. Vanaf 
de opstart van de WMO raad in 2008 en na de overheveling naar de adviesraad in 
2016 waren dhr. Wijnen en mevr. Wagtmans betrokken lid van de huidige 
Adviesraad Sociaal Domein gemeente Rucphen. Mevr. de Waal was naast haar functie 
als cliënt ondersteuner de laatste 2 jaar lid van de adviesraad.  
 
De adviesraad spreekt haar dank uit voor de tomeloze inzet en betrokkenheid van de 
vertrekkende leden. 

 
5.       UITGEBRACHTE ADVIEZEN 2021 

Adviezen   
Periode 
advies 

Vastgesteld door 
B&W 

https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-
content/uploads/2022/01/april-2021-
Definitief-advies-beleid-Wet-
inburgering-De6-gemeenten.pdf  

 April 2021 V 
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-
content/uploads/2022/01/Advies-
september-2021-Beleidsplan-
Financiele-Zorg-.pdf  

 
September 
2021 V 

Advies-september 2021- Beleidsplan 
Preventieakkoord 

September 
2021 V 

- Advies- november 2021- D6 
adviesraden Huishoudelijke 
Ondersteuning en begeleiding 

 
November 
2021 V 

  

http://www.adviesraadrucphen.nl/
https://adviesraadrucphen.nl/samenstelling-adviesraad
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/april-2021-Definitief-advies-beleid-Wet-inburgering-De6-gemeenten.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/april-2021-Definitief-advies-beleid-Wet-inburgering-De6-gemeenten.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/april-2021-Definitief-advies-beleid-Wet-inburgering-De6-gemeenten.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/april-2021-Definitief-advies-beleid-Wet-inburgering-De6-gemeenten.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-september-2021-Beleidsplan-Financiele-Zorg-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-september-2021-Beleidsplan-Financiele-Zorg-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-september-2021-Beleidsplan-Financiele-Zorg-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/Advies-september-2021-Beleidsplan-Financiele-Zorg-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/202109-Advies-september-2021-Beleidsplan-Preventieakkoord-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/202109-Advies-september-2021-Beleidsplan-Preventieakkoord-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/november-2021-Aanvullend-advies-D6-gemeenten-Huishoudelijke-Ondersteuning-en-begeleiding-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/november-2021-Aanvullend-advies-D6-gemeenten-Huishoudelijke-Ondersteuning-en-begeleiding-.pdf
https://www.adviesraadrucphen.nl/wp-content/uploads/2022/01/november-2021-Aanvullend-advies-D6-gemeenten-Huishoudelijke-Ondersteuning-en-begeleiding-.pdf
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Alle adviezen zijn gepubliceerd op de website:  
https://adviesraadrucphen.nl/uitgebrachte-adviezen 

6. BEHANDELDE ONDERWERPEN 2021 

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 

Er geen vergadering plaats gevonden! 

 Februari 

Onderwerp 

Beschermd Wonen 

Gedeelde Mobiliteit 

Dienstencheques  

Inhoudelijke en financieel jaarverslag 2021 

Input Gezamenlijk advies De6 adviesraden HHO en begeleiding  

Maart 

Onderwerp 

Clientondersteuning  

Gezamenlijk advies De6 adviesraden HHO en begeleiding  

April  

Onderwerp 
Stand van zaken WMO  

Project Kringloper  

Doelgroep C  

Beleidsplan inburgering  

Mei 

Onderwerp  
Bestuurlijk overleg  

Juni 

Onderwerp 

http://www.adviesraadrucphen.nl/
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- 

Juli 

Onderwerp 
Visiedag, terug- en vooruitblik  Adviesraad Sociaal Domein  

Schuldhulpverlening   

Sociaal Domein monitor  

Aanbesteding HHO en begeleiding  

Augustus 

Onderwerp 

Er geen vergadering plaats gevonden! 

September 

Onderwerp 
Kennismaking nieuwe medewerkers  

Advies beleid en regels financiële zorg  

Advies preventieakkoord  

Oktober 

Onderwerp  
Preventieakkoord uitleg implementatietraject  

Opzegging leden/ traject herbenoeming en sollicitatieprocedure  

Omgevingsvisie  

November  

Onderwerp 
Omgevingsvisie   

Kennismaking manager WMO/ stand van zaken  

Informeel bestuurlijk overleg  

December 

Onderwerp 
 Programma, planning 2022 

 Afscheid vertrekkende leden  

 Informele eindejaar bijeenkomst  

 Regionaal beleid jeugd 2021-2025 

7. DOELSTELLINGEN 2022 

De belangrijkste doelstelling voor 2022 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 De6 gemeenten willen we 
aankomende jaren versterken zodat we zoveel mogelijk gezamenlijk beleid 
samen behandelen en leren van goede voorbeelden binnen de samenwerkende 
gemeenten.  
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2022 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 2022  
Kennismaking gemeentesecretaris Medio februari  

Schuldhulpverlening Medio maart   

Cliënt ervaringsonderzoek WMO Schriftelijk Juli 

Voortgang project doelgroep C datum nog niet bekend 

Vergroening werkplein datum nog niet bekend 

Samenwerkingsvorm Beschermd wonen (mondeling datum nog niet bekend 

Voortgang nieuwe werkwijze inburgering  datum nog niet bekend 

Voortgang projecten doorontwikkeling sociaal domein datum nog niet bekend 

Monitor sociaal domein (schriftelijk) Na ieder kwartaal 

 

9. FINANCIEEL OVERZICHT 2021 

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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