
 

 

 

Betreft: Advies beleidsnota Nieuwe instrumenten voor effectieve 

schuldhulpverlening 

 

 

Meierijstad, 21november 2018 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van de toegezonden concept-beleidsnota Nieuwe instrumenten voor 

effectieve Schuldhulpverlening heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

om advies gevraagd. 

De Kennisgroep Participatie heeft in een aantal bijeenkomsten de nota uitvoerig 

besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter bespreking voorgelegd aan de ASD 

Meierijstad in zijn vergadering van 21 november 2018.  

 

Aanleiding 

 

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om alle inwoners – ook kinderen - te 

laten meedoen in de samenleving. Zij willen derhalve ook iedere inwoner die in 

financiële problemen komt, passende ondersteuning bieden. Een gemeentelijk 

instrument daarvoor, als onderdeel van het armoedebeleid, is effectieve 

schuldhulpverlening. Beschermingsbewind voorziet binnen- deze 

schuldhulpverlening in een behoefte voor mensen met problematische schulden, 

verstandelijke beperkingen, psychische problemen, verkwisting, lichamelijke 

beperkingen of een verslaving.  We hebben in Nederland te maken met een grote 

groep mensen in beschermingsbewind die gestaag groeit, niet snel zullen uitstromen 

en waarvoor de kosten( bijzondere bijstand) blijvend gemaakt zullen worden.  

Hierdoor komt het armoede- en schuldenbudget van gemeenten onder druk te staan. 

Gemeenten hebben de behoefte aan meer grip op de in- en uitstroom van mensen 

onder bewindstelling. Zij zien een steeds grotere financiële uitdaging omdat zij voor 

inwoners met een beperkte draagkracht de kosten voor bewind vanuit de bijzondere 

bijstand moeten dekken. Dat geldt ook voor Meierijstad (en Boekel en Bernheze). Op 

grond van de Dienstverleningsovereenkomsten met deze gemeenten, regelt 

Meierijstad de schuldhulpverlening ook voor deze gemeenten.  

  

De laatste jaren hebben zich een fors aantal ontwikkelingen voorgedaan en zijn er 

door onderzoek veel nieuwe inzichten gekomen die ook kunnen leiden tot een 

effectievere aanpak. Het is daarom noodzaak dit beleid te herijken en vast te stellen 



voor de komende jaren mede vanwege het feit dat de Rijksoverheid extra middelen 

beschikbaar heeft gesteld . 

 

Algemene opmerkingen 
 

De kennisgroep Participatie heeft in een 2-tal  bijeenkomsten de voorliggende 

beleidsnota 

uitgebreid besproken. Uw beleidsambtenaar de heer P. v.d. Kamp  heeft op 

constructieve wijze een nadere toelichting gegeven in onze vergadering van 16 

oktober jl. en al onze  eerste vragen naar tevredenheid beantwoord. Na verdere 

bestudering van de voorliggende nota heeft de kennisgroep nog nadere vragen 

gesteld. De beantwoording hiervan heeft ook hier naar tevredenheid plaatsgevonden. 

 

Wij denken dat met het aangepaste beleid een goede basis is gelegd voor de 

komende jaren en dat dit kan bijdragen aan en meer financieel-sociaal 

toegankelijk maatschappij waarbij de draagkracht van kwetsbare burgers wordt 

vergroot. 

 

Het stemt de kennisgroep tot tevredenheid dat in de beleidsnota het aanbod versterkt 

is, meer is ingezet op samenwerking en preventie en derhalve een meer integrale 

aanpak met goede verbindingen naar reeds voorliggende beleidsnota’s op het gebied 

van het sociaal domein. Tevens is de kennisgroep positief gestemd over het feit dat 

het beleid gericht op preventie en dat vroegsignalering prioriteit heeft. 

De onderstaande alinea zoals opgenomen in de nota is voor ons zeer belangrijk . 

 

“Daarom zetten we het beleid voort dat uitgaat van een integrale aanpak en 

maatwerk. De eigen verantwoordelijkheid en gedragsverandering van de klant 

staan hierbij voorop. Wij blijven gebruik maken van instrumenten gericht op 

preventie en het vergroten van financiële zelfredzaamheid. Daarnaast willen wij 

de wachttijden laag houden en de voorziening laagdrempelig aanbieden. De 

aanpak die wij voorstaan is integraal en daarom zetten wij in op verdergaande 

samenwerking met partners als maatschappelijk werk, verslavingszorg, andere 

hulpverlenende instanties, woningbouwcorporaties en andere relevante partijen. 

“ 

 

Specifieke opmerkingen 
Armoede ambassadeur : wij zien een zeer belangrijke taak weggelegd voor deze 

ambassadeur in het kader van verbinding, communicatie en informatie om zodoende 

te komen tot een meer integrale aanpak. 

Wij adviseren dan ook om deze ambassadeur binnen de gemeentelijke organisatie 

voldoende positie en ruimte te geven en adequate middelen. Tevens adviseren wij om 

nu reeds, na een gebleken positieve evaluatie, voldoende middelen te reserveren om 

dit belangrijke werk voort te kunnen zetten 

 



Communicatie : verwijzing waar zowel de klant als de cliëntondersteuner terecht 

kunnen voor de vragen op het gebied van schulden, maar ook verwijzen naar reeds 

voorliggende voorzieningen. Hierbij passen de begrippen informeren, verwijzen en 

ondersteunen. 

 

Monitoring : mede gelet op het nog nader invullen en uitwerken van een aantal 

beleidsvoornemens en regelingen willen wij in de kennisgroep Participatie/Migratie 

graag periodiek op de hoogte gehouden worden van de voortgang en resultaten door 

de beleidsmedewerker schuldhulpverlening. 

 

Vrijwilligers :Wij vinden het van groot belang dat ook vrijwilligers goed opgeleid 

worden om ingezet te worden als hulp bij verwijzing, signaalfunctie, contact 

onderhouden met professionals en evt. begeleiding/aandacht voor de klanten in 

overleg met de schuldhulpverlening .  

Wij adviseren om te onderzoeken en vast te stellen voor welke (groepen van) cliënten 

professionele ondersteuning noodzakelijk is en voor welke  cliënten volstaan kan 

worden met ondersteuning door vrijwilligers.  

Boekel en Bernheze: Voor Boekel en Bernheze wordt dezelfde uitgebreide 

dienstverlening aangeboden als voor klanten van Meierijstad. Wij vragen ons af of 

door de verruiming van de financiële middelen die door het Rijk  beschikbaar zijn 

gesteld aan iedere gemeente op het gebied van schuldhulpverlening voor onze 3 

gemeenten kan leiden tot meer activiteiten op dit gebied 

Jeugd : wij adviseren in de beleidsnota ook deze doelgroep te benoemen en meer in 

beeld te brengen aangezien binnen deze groep in toenemende mate sprake is van 

schulden. Wij verwijzen graag naar het advies dat door de ASD Meierijstad is 

uitgebracht op het gebied van preventief jeugdbeleid en armoedebeleid. 

 

Platform 31 :De laatste punten van Platform 31 op pagina 22 en 23 graag volledig 

doorvoeren. Met een aantekening dat vrijwillige hulpverleners in de betrokken 

stichtingen ook op de hoogte worden gesteld van genoemde Quick scan en netwerken 

waar ze hun informatie kunnen halen en brengen.  

Nazorg : Borging van nazorg zodat terugval voorkomen wordt. 

 

Conclusie 

Na bespreking van het advies van de kennisgroep Participatie heeft de ASD 

Meierijstad in zijn vergadering van 21 november 2018 besloten, met 

inachtneming van de specifieke aandachtspunten, vragen en adviezen en 

rekening houdend met de toetsingscriteria in onze visie en missie, een positief 

advies af te geven. 

 



Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben 

geleverd en verzoekt het college dit advies onder de aandacht te brengen van de 

gemeenteraad zodat dit betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

                                                    
Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad 

 

 

 

 


