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Geachte leden van de raad, 

U heeft uitgesproken dat armoede en schulden de aandacht hebben in de nieuwe raadsperiode. Via 
deze memo wil ik u informeren over de huidige stand van zaken. 

We zien bij de betrokken (professionele en vrijwillige) partijen op het gebied van schulden een 
stijgende vraag naar dienstverlening, waaruit blijkt dat het spontane vangnet niet alle vragen kan 
opvangen. Ik heb ook daarom gesprekken gevoerd met een aantal organisaties in onze gemeente die 
diensten leveren op het gebied van ondersteuning aan mensen met schulden. Op basis van die 
gesprekken willen wij op korte termijn in 2014 nog een aantal praktische zaken regelen. In 
samenspraak met de raadswerkgroep Armoede zullen wij in 2015 grotere aanpassingen realiseren om 
samenhang en samenwerking te verbeteren. 

Uitgangspunt daarbij is dat preventie moet leiden tot minder. Minder problemen, minder professionele 
ondersteuning, en minder financiële bijdrage van de gemeente. 

Waar staan we nu: 

Schulddienstverlening en aanspreekpunten 
Het voorpoortaal Schulddienstverlening is op dit moment nog een extra stap in het proces van de 
rotonde, deze taak verschuift deels langzaam naar de aanspreekpunten. Zij zijn er als generalist ook 
voor mensen met (dreigende) schulden en armoede. Aanspreekpunten doen het veldwerk. Het 
voorportaal schuldhulpverlening houdt als zodanig op te bestaan en wordt ingebed in de nieuwe 
organisatievorm - backoffice. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt om het huiswerk in 1x goed te 
maken met elkaar en de inwoner niet van het kastje naar de muur te sturen. 

Daarvoor wordt nog in 2014 geregeld dat: 
• wij de aanspreekpunten in stelling brengen; we regelen dat de vraag binnen komt bij het 

aanspreekpunt; 
• de expertise (fysiek en inhoudelijk) van het voorportaal is ingebed in het team van 

aanspreekpunten; 
• dat in de BackOffice de noodzakelijke kennis en expertise aanwezig is; dat doen we door de 

expertise (fysiek en inhoudelijk) van de Stadsbank onder te brengen bij de BackOffice, zodat 
daar de intakefunctie zijn plek heeft en de dienstverlening dichter bij de klant komt; 

• daarvoor in het jaar 2015 extra inzet van de Stadsbank gevraagd wordt; 
o De stap van indicatie naar ondersteuning door de Stadsbank wordt herzien: 

aanspreekpunt denkt dat Stadsbank nodig is -> Indicatie door backoffice intern -> 
Stadsbank 

• wij aanspreekpunten in staat stellen om snel te handelen en ook financieel bij te springen in 
gevallen van nood. Het noodvoorschot is hierbij een hulpmiddel. 

• Situaties waar kinderen gedupeerd dreigen te worden hebben extra aandacht. 

Schuldhulpmaatjes (SHM) 
Naar aanleiding van de subsidieaanvraag 2015 is met SHM gesproken over de rolverdeling tussen 
SHM en gemeente. Het is duidelijk dat SHM een steviger basis nodig heeft en dat coördinatie en 
ondersteuning geregeld moet zijn met ingang van 2015. Afgesproken is dat zij in 2015 gebruik kunnen 
maken van onze expertise. 
De regietaak komt bij de aanspreekpunten te liggen (het ontvangen van de brede hulpvraag en bij 
financiële vragen, het doorleiden naar de ondersteuning). 



De coördinatie van de ondersteuning bij de schuldhulpmaatjes zelf (de aansturing van de vrijwilligers 
en de verdeling van het concrete vrijwilligerswerk). 

Daarvoor wordt nog in 2014 geregeld dat: 
• wij per 1 januari 2015 de expertise en de kennis die daarvoor nodig is, in huis hebben; 
• wij tegemoet komen aan het verzoek om de coördinatietaak van SHM te professionaliseren; 
• alle casussen bekend zijn bij de aanspreekpunten van de gemeente; 
• we ruimte geven om te experimenteren en afspraken bij te stellen, indien nodig; 

Ondersteuning thuisadministratie 
Naar aanleiding van de besprekingen in de raad ten tijde van de begroting, ondernemen wij acties om 
al onze formulieren echt eenvoudig, kort en bondig te houden (ook lange termijn) en wij voeren een 
formulierenbrigade in. 

Sociaal raadsliedenwerk/budgetcoaching 

In het kader van Welzijn opbouwen vanaf 0, houden we een vorm van budgetcoaching overeind. 

Voorkomen sociaal isolement 
Armoede kan voor een sociaal isolement zorgen. Om te voorkomen dat mensen en kinderen die in de 
schulden zitten in een sociaal isolement komen kan onder andere een beroep worden gedaan op het 
Sociaal Fonds. Vanuit het Sociaal Fonds wordt een bijdrage gegeven voor deelname aan het 
verenigingsleven of andere sociale activiteiten. Samen met de aanspreekpunten kan ook worden 
gekeken hoe men kan deelnemen aan de maatschappij ter voorkoming van sociaal isolement. 
Vluchtelingenwerk 
Een groot deel van de asielzoekers met een verblijfsvergunning komen in de schulden. We 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in samenwerking preventieve inzet te plegen zodat 
schulden voorkomen worden, (zie lange termijn) 

Financiën: 
We zetten de Klijnsma-gelden (€ 140.000,- voor 2014 en € 180.000,- structureel per 2015) in op 
versterking van de preventieve acties om armoede te voorkomen en voor het realiseren van meer 
sturing op dit domein, waarvoor de eerste aanzetten gegeven zijn, zoals hiervoor beschreven. We 
zetten deze beschikbare (extra)middelen in om te voorkomen dat mensen in armoede verzanden. Dit 
kan door in te zetten op bijvoorbeeld voorlichting over financiën aan jongeren. 

Op langere termijn 
We willen met onze natuurlijke partners zicht krijgen op de (onderlinge) afspraken die er liggen met 
betrekking tot schulddienstverlening en hoe snel wij signalen met elkaar op (kunnen) pakken. Wij 
willen ook weten waarom we bepaalde signalen 'niet' oppakken met elkaar en hoe we daarin 
verbetering kunnen aanbrengen. We sturen aan op een gedeelde verantwoordelijkheid in het 
herkennen en onderkennen van (dreigende) schulden en benaderen het probleem nog meer vanuit de 
preventieve kant. Als gemeente willen we daar meer de regie in nemen. 

Daarvoor wordt geregeld dat: 

• we direct starten met het zoeken van de verbinding met inwoners en andere partners om de 
(gezamenlijke) aanpak van armoede en de samenhang te verbeteren en een toekomstvisie te 
ontwikkelen; 

o Visie op vrijwillige ondersteuning; samenhang in uitvoering van ondersteunend werk 
door vrijwilligers, als voorbeeld Humanitas en Schuldhulpmaatjes; 

o Doorontwikkelen van visie op de rol van het aanspreekpunt en Stadsbank in 
samenhang met wijkgericht werken, en de toekomst van het Zorgloket. Hoe wordt 
deze regiefunctie optimaal gepositioneerd? 

o Afspraken met Wonion over acties ten aanzien van huurachterstanden en 
huisuitzettingen. 

o Contact met partners over informatieoverdracht en regiefunctie 
o De wens van concrete middelen als meedoearrangement en Jeugdsportfonds 

bespreken als alternatief voor het Sociaal Fonds. 



o We zetten de beschikbare (extra) middelen in om te voorkomen dat mensen in de 
armoede verzanden voor vroegsignalering, preventie, participatie bevorderen en 
zelfredzaamheid vergroten. 

• We gaan daarbij niet afwachten, maar proactief aan de slag en in gesprek; 
• Daarbij houden we het raadswerkgroep Armoede van de raad op de hoogte van de stappen 

die we zetten. Daarvoor zit de wethouder met het 'raadswerkgroep' Armoede om tafel. 
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