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Betreft: advies betreffende het beleidsplan ‘Armoedebeleid 2018-2022’ 

 

 

Geacht college, 

 

Op uw verzoek tot advisering op het beleidsplan ‘Armoedebeleid 2018-2022’ willen wij graag reageren en 

ons advies uitbrengen. Hierbij betrekken wij tevens de door u toegestuurde notitie ‘compensatieregeling 

Meerkosten’. 

 

Beleidsplan Armoedebeleid 2018-2022 

Allereerst zijn wij blij met de opmerking dat armoede niet alleen een probleem is van geld, maar ook van 

sociale uitsluiting. In de rapportage van het Buurtplein komt duidelijk naar voren hoe mensen met 

schuldenproblematiek gemiddeld laag scoren op de zelfredzaamheidsmatrix. Daarnaast wordt in het 

recentelijk verschenen rapport van de WRR nog eens uitdrukkelijk gewezen op het verschil tussen weten 

en doen. Bij de uitvoering van het nieuwe beleidsplan is het dan ook van belang hieraan voldoende 

aandacht te besteden. De werkcultuur en attitude ten opzichte van de cliënten in armoede/schulden is 

hierbij van groot belang. Pas als mensen zich gehoord voelen en serieus genomen, kan stapsgewijs gewerkt 

worden aan het verstevigen van de eigen kracht. Hierbij moet worden aangesloten bij de leefwereld van 

de cliënten. Reden waarom wij al in ons advies van januari jl. gepleit hebben voor een aanpak die deels 

doelgroepgericht is. Dit zien wij onvoldoende terugkomen in het beleidsplan. U zou bijvoorbeeld bij 

specifieke cliënten kunnen streven naar een integraal meerjarenplan plan (mensen met een LVB 

achtergrond, verslaving, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt). 

 

Wij adviseren u om bij het uitwerken van de uitvoeringsagenda over het armoedebeleid dit cultuur en attitude 

vraagstuk expliciet te benoemen en te monitoren.  

 

In het beleidsplan van de gemeente staan veel goede intenties, maar de in de bijlagen geformuleerde 

doelen zijn onzes inziens niet altijd voldoende SMART geformuleerd.  

Voorbeeld: eerste zin "inwoners maken stappen op het gebied van financiële zelfredzaamheid". Dat is op 

zich een prima idee, maar dan is het ook wenselijk dat u aangeeft wat de weg daartoe zal zijn en hoe uw 

aanbod dit bevordert. 

 

Belangrijk is dat in de beleidsnota aangegeven is dat schulddienstverlening een integraal onderdeel is van 

het armoedebeleid. Hierbij hebt u het voornemen de dienstverlening op dit terrein structureel te 

verbeteren en er voor te zorgen dat er meer mensen van het bureau BvFO gebruik gaan maken.  

Een lovenswaardig streven, wat echter in tegenspraak lijkt met uw voornemen de uitvoeringskosten fors 

te verlagen (beleidskader sociaal domein).  

Graag vernemen wij van u hoe u beide voornemens tegelijkertijd tracht te realiseren. 

 

Wij zijn het eens met uw voornemen de bewindvoering door externe bureaus te willen verminderen.  

De cijfers van de jaren 2015-2016 laten echter nog steeds een groei zien.  

Graag vernemen wij dan ook van u hoe dit voornemen wordt omgezet in concreet beleid in samenhang met wat 

de Rijksoverheid als mogelijkheden en onmogelijkheden benoemt. 

 

De huidige regelingen rond armoedebeleid, inkomensondersteuning en schuldsanering zijn uitermate 

complex. Door de ingewikkelde regelgeving raken veel cliënten het spoor bijster. Schrijnend is het te 

moeten constateren dat de (landelijke) overheid regelmatig één van de grootste schuldeisers is. Meerdere 

landelijke onderzoeken hebben dat aangetoond. Onzes inziens legt dat ook aan diezelfde overheid de 

plicht op om te streven naar vereenvoudiging.  
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Eerste vraag voor onze gemeente is dan of de gemiddelde buurtcoach voldoende is geschoold rond de 

schuldenproblematiek. Veel mensen melden zich bij Buurtplein met een vraag rond financiën. Slechts een 

klein aantal van deze mensen komen terecht bij BvFO. Uit de huidige cijfers is onvoldoende af te leiden 

om wat voor type vragen en problemen het gaat en of niet veel meer cliënten eigenlijk naar BvFO hadden 

moeten worden doorverwezen.  

Ook geeft u in uw eigen analyse aan dat Laborijn en BvFO een grote overlap qua doelgroep hebben en dat 

de samenwerkingsafspraken nieuw leven ingeblazen moeten worden.  

Had dat niet al veel eerder moeten gebeuren? 

 

Wij adviseren u om de hele hulpverlening rond financiële vragen die binnenkomen bij het Buurtplein, de inzet van 

vrijwilligers financiële ondersteuning, de doorverwijzing naar BvFO en de samenwerking met Laborijn te evalueren. 

En in dit onderzoek uitdrukkelijk mee te nemen hoe het een en ander voor de burger eenvoudiger zou kunnen 

worden georganiseerd. Het streven naar één loket voor alle inkomensvoorzieningen dringt zich hierbij nadrukkelijk 

op. 

 

Wij zijn blij met het Meedoenarrangement en uw voornemen te streven naar regionale uitbreiding. In ons 

eerdere advies is aangegeven dat wij in het verlengde van het landelijk beleid willen nagaan of er voor 

kinderen een extra impuls kan komen: uitbreiding van de doelgroep, uitbreiding van het aanbod.  

Wij zijn verheugd in uw nota daarvoor duidelijk aanzetten te vinden die verder moeten worden 

uitgewerkt.  

Graag willen wij benadrukken dat ook de deelname van ouderen en verstandelijk gehandicapten aan het 

Meedoenarrangement achterblijft.  

Deze doelgroepen moeten daarom in de uitvoeringsagenda een duidelijke plaats krijgen. 

  

In uw nota gaat u in op de samenwerkingspartners. In dit stuk ontbreekt onzes inziens echter uw rol als 

regisseur.  

Ons voorstel is om op uitnodiging van de gemeente jaarlijks een breed overleg te voeren met alle mogelijke 

vrijwilligersgroepen en initiatieven op het terrein van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

 

Met betrekking tot een aanvulling op de financiële regelingen die al bestaan of binnenkort worden 

ingevoerd, zouden wij één advies willen geven voor een doelgroep die het toch al moeilijk heeft. Het 

betreft de compensatie van het eigen risico bij mensen die niet via de gemeentepolis zijn verzekerd, en die 

echter vanwege schuldenproblematiek en een betalingsachterstand niet van zorgverzekering kunnen 

veranderen. Zij worden extra hard getroffen door de huidige compensatieregeling zorgkosten. 

 

Met betrekking tot de compensatieregeling meerkosten zij wij tevreden met de optrekking van de 

inkomensgrens naar 150%. Weliswaar is het forfaitaire bedrag van €150,- en €250,- aan de magere kant, 

maar het is een goede start. Wij onderstrepen de wenselijkheid de regeling eind 2018 te evalueren, zoals 

ook staat aangegeven.  

Wij kunnen U dan ook positief adviseren over de regeling.  

 

In de notitie over de meerkosten staat een lijstje met huidige regelingen die nu gerelateerd zijn aan de 

Wmo. Niet helemaal helder is dat hier feitelijk een vierde categorie van ‘overige meerkosten’ aan wordt 

toegevoegd. Tevens is het voor de gemiddelde inwoner onduidelijk wat hieronder zou kunnen vallen.  

In de praktijk blijkt er in breder verband vaak onduidelijkheid over de vergoedingen van kosten rond 

ziekte en handicap door de gemeente. Veel cliënten denken dat zij daarvoor niet in aanmerking komen. 

Ook is onze ervaring dat medewerkers van het Buurtplein en baliemedewerkers van het Zorgplein te 

makkelijk tegen cliënten zeggen dat het niet zinvol is om bij de gemeente aan te kloppen, omdat een 

aanvraag toch wordt afgewezen. 

 

Wij adviseren u om de inhoud van de diverse regelingen en de manier waarop een verzoek kan worden ingediend 

nog eens uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen van alle professionals in het sociale domein zodat cliënten op 

een correcte manier worden doorverwezen.  

 

Tevens adviseren wij u om bij de publiciteit over deze regelingen naar het algemene publiek duidelijk te maken 

welke vier typen compensatieregelingen er bestaan, wat u onder meerkosten verstaat, welke vier categorieën u 

daarin onderscheidt en wat voor type meerkosten onder de categorie ‘overige’ zouden kunnen vallen. Vanwege de 

uitbreiding en grootte van de doelgroep adviseren wij aan de bekendmaking en uitleg over de regeling extra 

aandacht te besteden en daarbij de doelgroep te betrekken. 

 

 



 

 

 

Voorts hebben we nog een aantal specifieke adviezen die in uw uitvoeringsagenda mogelijk een plaats 

kunnen krijgen: 

 Mensen die een bijstandsuitkering aanvragen actief benaderen om te bezien of er meer moet 

gebeuren, dit kan alleen in en goede afstemming met Laborijn. 

 Mensen die te maken krijgen met betalingsachterstanden in contact brengen met 

ervaringsdeskundige. 

 De inzet van vrijwilligers financiële ondersteuning niet alleen regelen op verzoek van een buurtcoach, 

maar ook via uw samenwerkingspartners in dit moment. Juist voor het eerste contact van mensen in 

de schulden is het van belang de drempel zo laag mogelijk te maken. 

 Een verdere uitbreiding van de pilot Vroegsignalering over de hele gemeente. 

 

Hopend op deze wijze een constructieve bijdrage geleverd te hebben aan een armoedebeleid dat de 

burger actief ondersteund om de vicieuze cirkel van armoede en schulden te doorbreken, en 

vanzelfsprekend bereid tot nadere toelichting. 

 

Namens de Sociale Raad  

 

 

 

Peter Bob Peerenboom,  

Waarnemend voorzitter  

 


