
 
 

Motie 
Onderwerp: Formulierenbrigade 

Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 

Indiener(s):  Hayo Canter Cremers (D66) mede namens CDA en SP 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 4 en 6 november 2014, 

Overwegende dat: 

 Armoede vaak leidt tot schulden , wat verstrekkende gevolgen heeft voor welzijn en 

gezondheid en dat vaak samenhangt met veel andere problematiek op uiteenlopende 

terreinen 

 Het beleid is:  “steeds meer te vertrouwen op de eigen kracht van mensen”. De tendens is dat 

inwoners op een snel groeiend aantal terreinen daarom steeds meer voorzieningen zelf actief 

schriftelijk of via internet  moeten aanvragen en regelen bij overheden en andere 

instanties/organisaties.  

 De papieren bureaucratie in Nederland echter bijzonder ingewikkeld is, waardoor velen daar 

om uiteenlopende redenen ondersteuning bij nodig hebben, maar die nu niet tijdig krijgen. 

 Dit volgens de betrokken organisaties bij de schuldenproblematiek een belangrijke oorzaak is, 

waardoor mensen in grote financiële problemen komen en er armoede ontstaat. 

 Dat voorkomen kan worden wanneer er laagdrempelige mogelijkheden zijn om snel  geholpen 

te worden met voor mensen ingewikkelde brieven, formulieren en procedures. Deze 

mogelijkheid is in onze gemeente nauwelijks aanwezig. 

 Er in de gemeente een groot draagvlak onder de inwoners en bij de verschillende betrokken 

organisaties  bestaat om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren  

 Het gemeentebeleid is initiatieven en vrijwillige inzet van inwoners te stimuleren 

 

Draagt het gemeentebestuur op: 

 In overleg met Wonion, Humanitas-thuisadministratie, de Schuldhulpmaatjes, Sociaal 

raadsliedenwerk,  de Stadsbank en andere relevante organisaties een formulierenbrigade van 

vrijwilligers te organiseren 

 Een en ander op de kortst mogelijke termijn op te pakken  

 De organisatie hiervan  te faciliteren door het ter beschikking stellen van voldoende financiële 

middelen en desgewenst  personele ondersteuning, in nauw overleg met de betrokken 

organisaties 

 Voor een experiment van 2 jaar hiervoor  2 x € 50.000  te reserveren. 

 De kosten hiervan  te dekken vanuit de begrotingspost  voor leefbaarheidsinitiatieven  

 Gedurende deze twee jaar de eigen gemeentelijke formulieren en procedures zoveel mogelijk 

te vereenvoudigen 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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