
 

 

 

Betreft: Advies pilot Vroeg Eropaf Meierijstad 

 

 

Meierijstad, 24 april 2019 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het toegezonden concept-collegevoorstel starten pilot Vroeg 

Eropaf Meierijstad 1 juni 2019 heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad om 

advies gevraagd. Ook hebben wij het evaluatieverslag van de Armoede-ambassadeur 

mogen ontvangen. 

De Kennisgroepen Participatie/ Migratie, WMO/GGZ en Jeugd/Onderwijs hebben, 

ondanks de korte periode die ter beschikking stond toch het voorstel uitvoerig 

besproken, een preadvies geformuleerd en dit ter besluitvorming voorgelegd aan de 

ASD Meierijstad.  

 

Aanleiding 

Bij de vaststelling van de beleidsnota Herijking beleid Armoedebestrijding 2018-

2021 is besloten tot het aanstellen van een Armoede-ambassadeur Meierijstad voor 

een periode van 1 jaar. In het verslag van haar werkzaamheden zijn aanbevelingen 

opgenomen voor de toekomst om armoede en schulden meer integraal aan te pakken 

in onze gemeente. De belangrijkste aanbeveling is dat preventie en vroeg-signalering 

kan worden verbeterd door het starten van een pilot Vroeg Eropaf Meierijstad per 1 

juni 2019, doelstelling is om schuldenaren eerder in beeld te krijgen en 

schuldenproblemen te voorkomen. 

 

Algemene opmerkingen 

De kennisgroepen hebben vooraf kennis kunnen nemen van het concept-

collegevoorstel en het evaluatieverslag van de Armoede-ambassadeur. 

De kennisgroep Participatie/Migratie heeft in zijn vergadering van 16 april jl. het 

voorstel en evaluatieverslag besproken na een nadere toelichting van de heer van de 

Kamp beleidsambtenaar en mevr. Bosch Armoede-ambassadeur. 

De kennisgroep Jeugd/Onderwijs heeft op 10 april hun preadvies geformuleerd. 

De kennisgroep WMO/GGZ heeft ook, puttend vanuit eigen expertise  een bijdrage 

geleverd. 

In de vergadering van de ASD Meierijstad 15 april jl. is afgesproken met de 

portefeuillehouder dat, ondanks de korte tijd die ons gegeven is, toch een advies zal 



worden geformuleerd omdat we de importantie van het onderwerp van harte 

onderschrijven. 

De Armoede-ambassadeur doet in haar verslag 4 aanbevelingen. De pilot Vroeg 

Eropaf Meierijstad sluit aan bij aanbeveling 1, namelijk meer aandacht voor vroeg-

signalering en preventie. 

De ASD heeft in zijn visie en missie aangegeven grote waarde te hechten aan 

preventie, vroegsignalering en aan innovatie. 

 

 

 

 

 

Specifieke opmerkingen en adviezen 

 

-De 3 overige aanbevelingen van de Armoedeambassadeur worden ondergebracht in 

de reguliere werkzaamheden van werkatelier Beleidsondersteuning Sociaal Domein, 

werkatelier Toegang en/of worden meegenomen in de doorontwikkeling van het 

beleidskader Sociaal Domein. Wij zullen bij de geplande evaluatie van de pilot Vroeg 

Eropaf Meierijstad ook deze aanbevelingen meenemen om te bekijken wat daar mee 

is gedaan. 

-De gemeente wil bijeenkomsten gaan organiseren over dit onderwerp, wij adviseren 

ook een bijeenkomst te organiseren over preventie en schuldenproblematiek specifiek 

gericht op jongeren. 

-Met u benadrukken wij het belang van privacy bij dit onderwerp. Bescherming van 

gegevens en bescherming van identiteit moeten veel aandacht krijgen. Toch zou het 

mogelijk moeten zijn dat o.a. woningcorporaties, ziektekostenverzekeraars, 

nutsbedrijven, incassobureaus, deurwaarders, werkgevers, scholen, gemeentelijke 

instanties, banken en het CJIB een signaal af kunnen geven als er zich bij iemand 

schulden voordoen. 

-Er bestaat de kans dat de functie van Armoede-ambassadeur niet gecontinueerd 

wordt. Eerder hebben wij in ons advies herijking Armoedebeleid het belang van deze 

functie benadrukt. In het evaluatieverslag zijn meer dan voldoende onderwerpen 

aangegeven die meer dan een centrale opvolging behoeven. Nu al terugbrengen in de 

lijn zou wat ons betreft te vroeg zijn en er bestaat dan een gerede kans dat het 

opgebouwde netwerk niet meer optimaal gebruikt kan worden met mogelijk 

kennisverlies en coördinatie tot gevolg, vandaar dat wij adviseren het al dan niet 

continueren van deze functie in dat licht te bezien. 

-Schuldenproblematiek is een veelkoppig monster in onze samenleving dat alleen 

bestreden kan worden op een projectmatige manier waarbij de neuzen van alle 

organisaties, instanties en overheden dezelfde kant op staan. Zo’n project zal 

langdurig getrokken moeten worden en zal mogelijk blijvend van aard blijken te zijn. 

Daarom is een schuldhulpverleningsnetwerk van groot belang en daarvoor is het 

noodzakelijk dat een armoedeambassadeur als een spil in het web er voor zorgdraagt 

dat zo’n netwerk blijvend kan functioneren. 



-Wij beseffen ons terdege dat met het behandelen van deze problematiek veel geld 

gemoeid is, dat de kosten in het begin zullen toenemen maar…. op termijn zal dit een 

besparing opleveren. 

 

Conclusie 

 

Na het samenvoegen van de preadviezen van de kennisgroepen heeft de ASD 

Meierijstad, na een digitale consultatieronde,  besloten, met inachtneming van 

de specifieke aandachtspunten 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 

 

 

 

 


