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        “BOUWSTENEN EN ADVIEZEN VAN UIT DE SR” 
  

Bijdrage aan de vormgeving van een nieuw armoedebeleid gemeente Doetinchem 

   
 

INLEIDING 

 

Na het rekenkameronderzoek van 2014/2015 met als titel “Armoede, een voortdurende zorg”, het 

onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoede beleid in de gemeente 

Doetinchem, hebben wij als Sociale Raad deze titel als een aansporing opgevat.  

Het gaat om voortdurende zorg en nu er een nieuwe beleidsnota “Armoedebeleid” op stapel staat, willen 

wij vanuit de Sociale Raad aangeven welke elementen voor ons van groot belang zijn om in deze nota een 

plek te krijgen. 

 

Definitie 

Wij sluiten aan bij de definitie van armoede van het Sociaal Cultureel Planbureau waar het gaat om de 

financiële kant van de armoede: “Er is sprake van armoede wanneer iemand gedurende langere tijd niet de 

middelen heeft om te kunnen beschikken over goederen en voorzieningen die in de samenleving als 

minimaal noodzakelijk gelden” (zie bijlage 1 SCP Armoede in Kaart).  

 

Daarnaast heeft armoede een aantal andere negatieve effecten die niet direct aan financiële middelen zijn 

gekoppeld. Vaak gaat het dan om minder deelname aan sociaal culturele activiteiten. Armoede met 

duidelijke emotionele gevolgen als eenzaamheid, somberheid. In het beleid van de gemeente Doetinchem 

wordt dit ook als zodanig onderschreven. Het begrip armoede is een “container” begrip want ook 

mensen met een inkomen boven 120% van het minimum kunnen door schulden in armoede leven. 

 

In de discussie zijn vele elementen te onderscheiden die elkaar soms versterken en soms naast elkaar 

bestaan:  

 Armoede als een wijze van bestaan waarbij verder ogenschijnlijk geen problemen zijn. De ”stille 

armoede”; 

 Armoede en zeker langdurige armoede waarbij men aangewezen is op vormen van ondersteuning 

om te kunnen leven en mee te kunnen doen in de maatschappij; 

 Armoede in combinatie met schulden; 

 Schulden als plotseling optredend probleem en leidend tot armoede; 

 Armoede als gevolg van onvoldoende kundigheid in het omgaan met geld door psychische 

problemen zoals verslaving; 

 Armoede en schulden als gevolg van onvoldoende mentale capaciteiten om zich staande houden in 

de complexe wereld van uitgaven en inkomsten. 

 

Beleidsvoorbereiding 

Bij de aanpak van armoede is het daarom van belang om een brede blik te hebben en in de aanpak een 

diversiteit aan instrumenten en activiteiten te ontwikkelen toegespitst op de behoefte en mogelijkheden 

van de betreffende inwoners. Meedoen in de samenleving is een uitgangsprincipe binnen het sociaal 

domein van de gemeente Doetinchem, waarbij wij als SR als uitgangspunt hebben ‘iedereen telt mee’. 

 

mailto:socialeraad@doetinchem.nl
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In het rekenkamer onderzoek wordt aangedrongen op een diepgaander onderzoek naar de staat van de 

armoede problematiek in de gemeente Doetinchem (blz 8 van het rapport). Wij adviseren dan ook om 

hier rekening mee te houden om een duidelijk beeld te krijgen van de groep mensen die in deze positie 

verkeren.  

                                                                                                                                                  

Het gaat dan niet alleen om de problematische financiële kant van het geheel maar ook om het beeld 

compleet te maken rond de andere thema’s die bij armoede een rol spelen. In bijgaand signalement geven 

wij een overzicht van thema’s die onzes inziens aan de orde moeten komen in het nieuwe beleidsplan van 

de gemeente.  

 

Wij beseffen dat de Gemeente Doetinchem maar op kleine schaal een vorm van inkomenspolitiek kan 

bedrijven. Tegelijk is de gemeente Doetinchem wel de plaats waar de armoede in zijn diverse 

verschijningsvormen zichtbaar wordt. Bij de opzet van het eerdere beleidsplan aanpak armoede was dat 

duidelijk gemaakt in een boek vol gezichten van armoede. Ook nu is dat nog steeds actueel. Bij de 

evaluatie van het beleid rond armoede kan dit boek gebruikt worden als leidraad om na te gaan op welke 

wijze het beleid gewerkt heeft dan wel om nieuwe uitdagingen vraagt. 
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Signalen om rekening mee te houden bij een nieuw beleidsplan Armoede binnen de gD 

 

1. Armoede als beleidsprobleem, “voorkomen is beter dan genezen” 

 

Versterking eigen kracht 

 

 

OPMERKING VAN IEMAND IN ARMOEDE “ALS JE VEEL “SHIT” MET JE MEEDRAAGT IS HET MOEILIJK DENKEN” 

 

 

Uitgangspunt bij mensen die zich melden met armoedeproblemen en schulden is de eigen kracht van deze 

mensen.  

In de afgelopen beleidsperiode is duidelijk geworden dat mensen lang niet altijd voldoende eigen kracht 

kunnen opbrengen. Het optimisme op dit gebied vraagt nuancering.  

Armoedeproblematiek zorgt vaak voor belemmeringen in de persoonlijkheid van degene die in armoede 

leeft, het zorgt voor “koker denken” en een zelfbeeld waarin de cliënt zichzelf niet in staat acht om er zelf 

uit te komen. Een zelfbeeld met een beperkt gevoel van eigen waarde en eigen invloed.  

Wij zien die problematiek vaak terug komen bij mensen met een Licht verstandelijke beperking (LFB), 

mensen uit de OGGZ en dak- en thuislozen, maar ook bij mensen die plotseling door werkeloosheid, 

ziekte in armoede omstandigheden komen te leven. Daarnaast zijn er veel burgers met onvoldoende 

digitale- en leesvaardigheden om regelgeving en procedures zonder ondersteuning te volgen.  

 

Advies: 

In het nieuwe beleid duidelijk onderscheiden doelgroepen benoemen en daar bij passend 

begeleidingstraject aangeven. Groepen die nu in de armoede aanpak onderbelicht zijn:  

 

 Burgers met een niet westerse migratie achtergrond; 

 Ouderen met een onvolledige AOW en laag eigen pensioen; 

 Mensen met een licht verstandelijke beperking; 

 Mensen uit de (O)GGZ, waaronder de zorgwekkende zorgmijders; 

 Mensen die herhaaldelijk blijken niet met geld te kunnen omgaan; 

 Jongeren tussen de 18-27 jaar; 

 Nieuwe groepen zoals ZZP ers met onvoldoende inkomen. 

 

Deze laatste groep blijft vaak geheel buiten beeld, het zijn de werkende armen. Aangezien deze groep zich 

weinig meldt ligt het voor de hand om in het nieuw beleid naar wegen te zoeken om deze groep beter in 

beeld te brengen en ook te wijzen op de mogelijkheden binnen de reguliere armoede aanpak zoals het 

Meedoen arrangement, de zorg polis en andere voorliggende voorzieningen binnen de Gemeente. 

 

Advies: 

Samenvattend een meer integrale aanpak met aandacht voor de wensen en mogelijkheden van de 

cliënt waarbij een systematische aandacht voortvloeit uit zijn of haar probleem of problematiek. 

Daarbij de mogelijkheid van een integrale, meer jaren planning bij cliënten overwegen. 

 

Specifieke communicatie en begeleiding 

In uw reactie op het Rekenkamer onderzoek geeft u aan dat u meer voelt voor algemene regelingen voor 

een brede groep. Op zich kunnen wij dat wel volgen maar in de communicatie over de mogelijkheden is 

het dan wel van belang naar specifieke groepen te kijken en deze ook op verschillende manieren te 

benaderen. Het onvoldoende gebruik van voorliggende voorzieningen door bepaalde groepen vraagt om 

een gedifferentieerde aanpak. Uw stelling dat door de regeling breed in te zetten u de bureaucratie 

tegengaat wordt door ons niet als zodanig onderschreven. Het niet gebruiken van voorzieningen door 

specifieke groepen heeft veel te maken met uw aanpak die als bureaucratisch wordt ervaren.  

Voorbeeld: het minder meedoen van ouderen met het Meedoen arrangement. De regeling op zich is goed 

maar de toegang voor bepaalde groepen problematisch. Zorgen dat in de communicatie en de geboden 

hulp bij inschrijving en gebruik wordt gedifferentieerd, is noodzakelijk om de deelname te bevorderen. 
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Aandachtspunten in dit geheel zijn daarnaast; 

 De telefonische bereikbaarheid verbeteren. Doorverbinden is voor bepaalde groepen een reden om 

af te haken, lang wachten zorgt voor kosten en die wil men niet maken of kan men niet maken; 

 De website zo aanpassen dat specifieke doelgroepen beter toegang hebben, voorlees functie, 

taalgebruik, mogelijke vergroting van lettertypen; 

 Doelgroepen betrekken bij de opzet van de communicatie. Zorg voor meeleesgroepen en spoor die 

actief op; 

 Maatschappelijke partners van de Gemeente Doetinchem vermelden.  

Voorbeelden daarvan zijn Laborijn, Werkplein vermelden als integraal onderdeel van de partners in 

het sociaal domein. 

 

Actieve opsporing 

Uit de gemeentelijke cijfers blijkt dat er grote groepen gebruik maken van allerlei regelingen maar ook een 

vrij grote groep niet. Voor het verdere beleid is het van belang na te gaan wat de oorzaken hiervan zijn. 

Wij adviseren daarbij vooral ook te kijken naar de manier van communicatie en of deze bepaalde 

doelgroepen sowieso wel bereikt. De buurtcoaches zijn een belangrijke schakel, maar zij komen vooral in 

aanraking met bewoners die al een vraag hebben. Buurtcoaches zouden ook kunnen aansluiten bij 

vindplaatsen van mensen met armoede problemen. Voorbeelden: mini manna markt, voedselbank, 

Brewinc, Stadskamer. Initiatieven in het land waarbij het ambtelijk apparaat of buurtplein aanwezig is op 

deze vindplaatsen geven aan dat het goed werkt om mensen te bereiken. 

Dit gaat schuil onder de term “Loket op Locatie “ 

 

 

Wij adviseren u om op een aantal gebieden proactief beleid te voeren: 

 Bijstandsgerechtigden die zichzelf niet verder melden dan voor de uitkering: benaderen, kijken 

naar onderuitputting en andere begeleidingsvragen; 

 In he gesprek met Laborijn nog meer dan in de huidige situatie een breed gesprek voeren over 

leefsituatie van de cliënt; 

 Laagdrempelige toegang verbeteren met meer inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.  

 

 

Cultuur van begeleiding 

 

OPMERKING VAN EEN CLIËNT “GAAT NIET OM REGELS TOEPASSEN MAAR OM PROBLEMEN OP LOSSEN” 

 

We willen wijzen op de stroperigheid van het ambtelijk apparaat. Als gekeken wordt naar de mogelijke 

voorzieningen om mensen in armoede problematiek te helpen dan schort het vaak minder aan de mogelijk 

te nemen maatregelen maar veel meer aan de wijze waarop de mogelijkheden ingezet worden. Bij de duur 

van het verkrijgen van een uitkering in moeilijke situaties wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

snelheid in het maatwerk. Dat het ook anders kan bewijzen de acties rond kwijtschelding, dat zijn dan ook 

goede mogelijkheden om te ondersteunen. Vaak met weinig bureaucratie.  

 

Kinderen in armoede 

In het totale beleid rond armoede wordt vaak een speciale plaats ingeruimd voor kinderen in armoede. 

Binnen het meedoen arrangement is daar ook ruimte voor. Wij pleiten er voor dit zoveel mogelijk in te 

zetten en verder te kijken welke mogelijkheden er verder zijn. In de arrangementen als Stichting Leergeld 

her en der aanbied zijn wellicht voorbeelden te vinden die bruikbaar zijn binnen ons meedoen 

arrangement 

Voorts zie je dat voor kinderen de norm 130 % van het minimum gehanteerd wordt. De mogelijkheid om 

dat voor kinderen uit deze inkomensgroep mogelijk te maken binnen ons Meedoenarrangement zou de 

speciale plaats van kinderen in het armoedebeleid een plek geven.  

In het meedoen arrangement is nog weinig plaats voor de aanschaf van goederen, voorbeelden als voetbal 

shirt, tekenmaterialen als je naar de Gruitpoort gaat etc. De mogelijkheid van uitbreiding op dit terrein 

bevelen wij sterk aan.  
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Praktische dingen gewoon regelen 

Voorbeelden die om verbeteringen vragen: 

 De overgang van werkloosheid naar bijstand. Vooral oudere werknemers die na langdurige 

werkloosheid aangewezen zijn op bijstand verdwalen vaak in regelingen waardoor de overgang van 

mensen die al met een beperkt inkomen worstelen, langdurige werklozen behoren tot de laagste 

inkomenscategorie en kunnen geen buffer opbouwen, als er dan een periode zonder inkomen zit 

tussen werkeloosheid uitkering en bijstandsuitkering ontstaan er gelijk schulden. 

 De tijd die er zit tussen de afschrijving van huur en de storting van een uitkering zorgt ook tijdelijk 

voor rood staan bij mensen die vaak geen mogelijkheid hebben om rood te staan.  

 Zorgwekkende zorgmijders waaronder mensen die uit detentie komen die moeite hebben in het 

administratieve proces om tot een inkomensvoorziening te regelen. Momenteel zijn daar 

mogelijkheden voor via overleg tussen vrijwilligers en de instanties, dit is nog te fragmentarisch en 

vraagt om verdere uitwerking. 

 Jonge mensen die voor het eerst in een uitkeringssituatie komen, voorbeeld mensen die eerder in de 

Wajong kwamen maar nu een heel ander traject moeten volgen en daarin verdwaald raken. Onlangs 

benoemt als “spookjongeren”.  

 Chronisch zieken. In een eerder stadium waren er specifieke uitkeringen voor chronisch zieken; dat is 

verdwenen en – gekort – overgedragen naar de gemeenten. In de gemeente Doetinchem worden de 

nog beschikbare gelden ingezet binnen het armoede beleid. Toch zijn er de nodige problemen vooral 

voor de groep mensen met een inkomen net boven de 120 % bijstand. het Nibud heeft op een rij 

gezet wat die extra kosten inhouden en wij vragen u de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen 

in uw nieuwe nota armoede beleid. Het gaat dan vooral om stapeling van eigen bijdragen over 

verschillende voorzieningen. Zie ook het model zoals dat in Amsterdam gebruikt wordt. Opmerkelijk 

is dat veel mensen niet weten wat de hoogte van hun eigen bijdragen precies zijn ( bron rapport 

meldactie eigen bijdrage Ieder in). In het keukentafelgesprek wordt dit onvoldoende gecommuniceerd 

of begrepen, en in het geval van beschermd wonen ook niet makkelijk uit te rekenen. Gevolg is afzien 

van zorg of overvallen worden door een hoge eigenbijdrage. 

 Een nieuwe zich uitbreidende groep zijn de statushouders. Wij pleiten er voor dat deze groep zeker 

een duidelijke “gids” krijgt in het de weg vinden in onze bureaucratie. Vooral van groot belang om 

schulden posities te voorkomen. Aansluiting en uitbreiding van vrijwilligerswerk lijkt in deze een 

belangrijke bijdrage. 

 

Langdurige armoede 

Als het om armoede problematiek gaat is het van belang om via voorliggende voorziening te voorkomen 

dat mensen in schulden problemen komen.  

De groep mensen die langdurig op het minimum leven, worden geconfronteerd met onvoorziene uitgaven 

die dan tot schulden leiden. De bijzondere bijstand was eerder een mogelijke voorziening die daar een 

oplossing voor bood. Op dit moment zijn de mogelijkheden in Doetinchem zeer beperkt om een beroep 

te kunnen doen op die bijzondere bijstand. De vervanging door de Individuele inkomenstoeslag is in deze 

een onvoldoende oplossing. Het bereik van de Individuele bijzondere bijstand in de gemeente Doetinchem 

is in vergelijking met andere gemeenten in de Benchmark laag ( zie rapport Divosa Benchmark Armoede 

en Schulden). 

 

Advies:  

bij de individuele inkomenstoeslag de wachttijd verkorten tot 2 i.p.v. 3 jaar en het bedrag 

verhogen. Dit komt vooral ten goede aan mensen die al 2 jaar een bijstandsuitkering ontvangen, 

dan wel minder verdienen dan het minimumloon, ouderen met een onvolledige AOW.  

 

Noodhulp en aanvullende particuliere initiatieven 

Er zijn regelmatig acute problemen die om een oplossing vragen. Voor deze problematiek waarbij de 

reguliere weg soms teveel tijd kost zijn er een aantal modellen in omloop. Stichting Urgente Noden maar 

ook specifieker op gemeente niveau werkende stichtingen zijn hiervoor werkzaam. Het gaat vaak om 

samenwerkingsverbanden tussen hulpverlening, gemeente en particuliere / vrijwilligers organisaties.  

In onze gemeente is er tal van organisaties en instellingen die middelen ter beschikking stellen in acute 

situaties. Kerken, Stichtingen als het Gasthuisfonds maar ook anderen. Dat is goed en willen wij ook graag 

behouden; tegelijk is het wel een signaal naar de gemeente dat er problemen zijn die in haar eigen beleid 

niet opgelost worden. De balans tussen deze initiatieven en de gemeente is een wederzijdse 

verantwoordelijkheid. 
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Advies:  

jaarlijks groot overleg tussen gemeente en betrokken initiatieven. Gesprek gaat niet alleen over 

geld, maar zeker ook om de organisatie en weten wat er speelt. 

 

 

2. Armoede en schuldproblemen 

 

Vorige maand is het rapport “een onbemind probleem “ verschenen, waarin vast gesteld wordt dat de 

overheid van hoog tot laag onvoldoende efficiënt optreedt als het gaat om adequate hulp aan de 

groeiende groep mensen met problematische schulden. 

Bij het vorm geven van een nieuwe beleidsnota armoede in Doetinchem adviseren wij u een aantal van de 

genoemde problemen en de daarbij passende maatregelen te gebruiken bij het opstellen van de 

beleidsnota voor de komende jaren ( zie bijlage ). 

 

Actieve ondersteuning bij life-events 

Armoede leidt vaak tot schulden al zijn er ook andere groepen die plotseling met schulden worden 

geconfronteerd. Het gaat om mensen die door allerlei life events, variërende van plotselinge 

werkloosheid, echtscheiding, medische problematiek, in de problemen geraken.  

Maar ook mensen die wellicht in de ogen van de buitenwereld door eigen schuld in de financiële 

problemen komen, denk daarbij aan impulsaankopen, gokschulden, etc. 

 

De gemeente heeft een duidelijke taak in de preventie van schulden, zie het voorgaande hoofdstuk waarin 

we gewezen hebben op alle methoden die mogelijk preventief werken om schulden te voorkomen.  

In de komende nota adviseren wij dringend dat u aangeeft hoe u proactief te werk gaat bij het voorkomen 

en oplossen van schulden. 

 

Advies:  

inzet van buurtcoaches maar ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bij life events zoals 

echtscheiding, pensionering, overlijden partner, arbeidsongeschiktheid, overgang naar de bijstand, 

jongeren zonder werk en uitkering. 

Het gaat niet altijd om directe interventies, maar bekendheid bij de burgers dat men ook voor 

deze problemen voor informatie, advies en eventueel hulp terecht kan bij de buurtcoach. 

Bij de pilot:  “Vroegsignalering” doen wij het dringende advies de inzet van vrijwilligers te 

onderzoeken en te gebruiken. 

 

Laagdrempelige toegang en heldere trajecten 

Overigens blijkt uit veel cijfers dat maar een beperkt aantal mensen en gezinnen gebruik kan maken van 

hulp bij het oplossen van schulden. Enerzijds doordat ze heel lang proberen het zelf op te lossen maar 

problematischer is dat ook personen en gezinnen niet in aanmerking komen voor hulp bij schuldsanering. 

Het probleem is dan niet opgelost en meestal leidt het tot nog grotere problemen. Vaak ook voor 

kinderen in deze situaties.  

De aanmelding bij het Bureau Financiële Ondersteuning zou in alle gevallen de start moeten zijn van een 

traject. Als schuldsaneringstraject niet (direct) mogelijk is, zijn er alternatieven zoals: 

 

 Budgetbeheer 

 Budget coaching 

 Schuldregeling 

 Bewindvoering 

 Informatie en advies  

 

 

Als er dan schulden zijn is het van groot belang om daar snel en adequaat op in te zetten, enerzijds om de 

schulden niet te hoog op te laten lopen en evenzeer om mensen weer snel uit die schulden te krijgen. 

De aanpak overlapt vanzelfsprekend de grote groep mensen die te maken hebben met armoede maar er 

zijn een aantal specifieke problemen die het probleem van de armoede alleen maar versterken. 

Duidelijk is dat de individuele persoon zwak staat in de bureaucratie van alle instanties en betrokkenen 

om tot een goed plan met inzicht, doorzicht en uitzicht te komen. 
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Juist inde schuldsanering lijkt het vaak dat de cliënt in een situatie terecht gekomen is van  

“bij u, over u, zonder u,”. 

Mocht een cliënt niet voor begeleiding in aanmerking komen is het van belang aan te geven wat dan de 

mogelijkheden zijn. 

 

Advies:  

maak schriftelijk duidelijk wat er mogelijk dan wel niet mogelijk is waardoor cliënten ook de 

mogelijkheid van bezwaar en beroep hebben. 

 

 

Vroegsignalering en preventie 

Preventief is het voorkomen van schulden en de methodiek om alle signalen die wijzen op de opbouw van 

een schuld positie te gebruiken om aan te pakken. Samenwerking met woningbouw verenigingen zorgen 

voor het voorkomen van huurschuld en mogelijke uithuisplaatsingen. Uitbouw waar mogelijk, nagaan of op 

een zelfde wijze andere periodieke verplichtingen snel in beeld te brengen zijn. (Zoals zorggelden, 

achterstanden met betaling eigen bijdragen, maar ook is het mogelijk dat Menzis aangeeft welke mensen 

die gebruik maken van de gemeentepolis een betalingsachterstand hebben). Het recente project 

vroegsignalering is een goed voorbeeld, waarbij wij pleiten voor een verdere uitrol over de hele 

gemeente. Tevens zou nadrukkelijk nagedacht kunnen worden over de inzet van de vrijwilligers financiële 

ondersteuning bij dit type aanpak. 

 

Inzet van vrijwilligers en langdurige begeleiding 
Een ander preventief aspect betreft mensen met beperkte capaciteiten als het om budget beheer gaat 

vroegtijdig bij de hand nemen. De gedachten dat men door budget coaching voldoende soelaas kan bieden 

is te optimistisch, vormen van beschermingsbewind, langdurige begeleiding eventueel met inzet van 

vrijwilligers kan hierbij helpen om schulden te voorkomen. Tevens moet hierbij aandacht zijn voor 

beperkte lees- en rekenvaardigheden.  

 

Advies:  

maak in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijk welk instrument beschikbaar is en wie betrokken 

zijn, sluit daarbij ook aan op vrijwilligersinitiatieven dan wel ervaringsdeskundigen 

 

Advies:  

zorg voor een goed gestructureerde inzet van vrijwilligers financiële ondersteuning en zet 

eventueel ook actief ervaringsdeskundigen in. 

 

Beslagvrije voet 

Een groot probleem bij schuldsanering is de positie van overheidsschuldeisers, zowel de belastingdienst, 

het CBJI, maar ook de gemeenten werken slecht samen dan wel hebben weinig invloed op deze 

overheidsinstanties als het gaat om het opstellen van een plan tot schuldsanering. Gevolg is meermalen 

dat de “beslagvrije voet “niet als uitgangspunt blijft bestaan bij het toekennen van budget. 

 

Advies:  

beslagvrije voet steeds als minimum uitgangspunt hanteren in de behandeling van schulden 

 

Uitgangspunt: het oplossen van de situatie 

Uitgangspunt zal een goede analyse van de gevolgen voor betrokkenen moeten hebben. Als enerzijds 

gesproken wordt over “kinderen in armoede” en tegelijkertijd is sprake van te rigoureuze beslissingen bij 

de sanering van schulden dan kan dit in voorkomende gevallen tegenstrijdig zijn.  

 

De bijkomende problemen bij schuldsaneringen werken soms contraproductief. Een voorbeeld is dat 

persoenen in de schuldsanering van hun bewindvoerder naast hun basis ziektekosten verzekering geen 

aanvullende verzekering mogen hebben. Dat belemmert de reikwijdte van de gemeentelijke zorgpolis. ( 

garantverzorgd drie) de bijzondere bijstand vergoedt in voorkomende gevallen niet de ziektekosten die 

evenmin gedekt worden door de basisverzekering ( gebit, brillen etc.).  
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Specifieke groepen met schulden en de problemen daarbij en waarvoor maar moeizaam een oplossing 

gevonden wordt: 

 

 Mensen met een eigen woning en schulden,: “wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden”?   

 

Advies: zorg voor meer informatie 

 

 Jongeren met schulden bij de studiefinanciering: op welke wijze is er mogelijke hulp vanuit de 

gemeenten. 

 Jongeren die geen uitkering, geen studiefinanciering ontvangen. 

 

Advies:  

maak duidelijk om welke groep het gaat en wat de aanpak is.  

Vaak betreft het ook jongeren die nog thuis wonen, waarbij de schulden bij de ouders 

neerslaan. 

 

 Daklozen en schulden, wat is de aanpak. 

 

(Als bijlage hebben wij tevens een lijst toegevoegd van ideeën en mogelijk te ontplooien activiteiten in het 

nieuwe armoedebeleid.)  

 

Advies:  

operationaliseer alle maatregelen die u gaat nemen naar meetbare doelen om succesvol beleid te 

kunnen laten zien, dan wel waar bijgestuurd moet worden. 

 

Tot slot hebben we alle aanbevelingen van het rapport “een onbemind probleem” toegevoegd.  

Niet alles is door de gemeente op te lossen, maar wij vragen u wel een standpunt in te nemen en waar 

mogelijk de beleidsruimte die er is ook te gebruiken. 

 

Namens de Sociale Raad 

 

Leen van der Heiden 

Onafhankelijk voorzitter 
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Bijlage 1  

 

 

1. Conclusies en Aanbevelingen 

1 i. Kamer en kabinet willen een maatschappelijke kosten-batenanalyse doen uitvoeren omtrent 

de wijze waarop overheden omgaan met mensen met schulden. De onderhavige voorstudie in 

opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het mkba mogelijk 

maken door bepaling van een probleemstelling, een nul situatie en een beleidsalternatief. Dit 

laatste wordt in de mkba doorgerekend.  

 

1.2. Het aantal mensen met problematische schulden is groot. Overheden, vooral 

Rijksoverheden, zijn voorname schuldeisers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

schuldhulpverlening. De omvang van schuldenproblematiek groeit door structurele 

veranderingen in onze samenleving: - De in gang zijnde transformatie van de arbeidsmarkt 

in de richting van zzp’ers en flexwerkers brengt met zich mee, dat inkomensstabiliteit 

daalt, en risicomanagement voor grotere groepen noodzakelijk wordt. - De in gang zijnde 

transformatie van de verzorgingsstaat brengt met zich mee, dat zelfredzaamheid 

belangrijker wordt.  

Zie onze eerdere opmerkingen en advisering  

 

1.3. De behandeling van schuldenproblematiek dient steeds twee uitgangspunten te 

verzoenen: ten eerste het beginsel, dat een aangegane schuld dient te worden 

terugbetaald, en ten tweede het beginsel, dat de onmachtige schuldenaar hulp verdient, 

ten dienste van zichzelf, maar ook ten dienste van de samenleving als geheel.  

 

1.4. Het te ontwerpen beleidsalternatief komt voort uit de wens om een aantal knelpunten in 

de situatie van vandaag uit de weg te ruimen. Bestaande aanvaarde beleidsvoornemens 

zijn gerekend tot de bestaande situatie. De knelpunten komen voort uit de 

probleemstelling en de nul situatie.  

 

Advies:  

wij hebben al eerder aangegeven dat het Rekenkameronderzoek ook een aantal 

witte vlekken laat zien in het armoedebeleid van de gemeente Doetinchem, aard 

en omvang het probleem zou gedetailleerder in beeld gebracht moeten worden 

 

1.5. De bestaande situatie kent een vijftal ernstige knelpunten: - De onderlinge coördinatie 

tussen rijks crediteuren en die tussen hen en hulpverlenende gemeenten ontbreekt; - De 

meerderheid van de mensen met problematische schulden ontvangt geen hulp van de 

overheid; - Het moment waarop hulp wordt gevraagd is vaak relatief laat en het daarop 

volgende tempo van hulpverleningstrajecten is relatief laag; - Op gemeentelijk niveau is de 

aanwezige expertise niet altijd van de noodzakelijke kwaliteit; - Een groot deel van de 

mensen die wel hulp krijgen eindigt niet schuldenvrij of in een duurzame financiële 

situatie, als gevolg van niet succesrijke hulpverleningstrajecten. 

 

Advies: · zie onze eerder opmerkingen over de bureaucratie, wij zien dat er veel goede 

regelingen zijn maar de toepassing geeft problemen en wij adviseren u daar in het komende 

beleid nieuwe vorm aan te geven 

  

1.6. De hoofdlijn van de argumentatie met betrekking tot het beleidsalternatief is de volgende: 

- Naarmate minder schulden worden aangegaan, die voorzienbaar leiden tot 

problematische schulden, - naarmate bij de dreiging van problematische schulden 

preventie en vroeg signalering eerder en effectiever plaats vinden, - naarmate de 

toegankelijkheid van schuldhulpverlening voor de gehele clientèle groter is, 4 - naarmate 

eerder een kwalitatief hoogstaande beoordeling van de casuïstiek en van de persoon van 

de debiteur, verder te noemen triage, plaats vindt, - naarmate de op grand van de triage  
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in een interventieplan bepaalde interventies sneller en effectiever zijn, - naarmate de 

interventies naast sanering meer zijn gericht op het ook verschaffen van perspectief aan 

de bezitter van problematische schulden, - zal zowel voor crediteuren als voor 

debiteuren, inclusief hun naasten, en andere betrokkenen de geschikte toekomst een 

verbetering opleveren ten opzichte van de nul situatie. 

  

1.7. De volgende maatregelen verdienen aanbeveling en zijn randvoorwaarden voor een 

aanvaardbare toekomst, dus maken niet in strikte zin deel uit van de mkba: - Vergroting 

van de zorgplicht van crediteuren ten tijde van het aangaan van koopovereenkomsten; - 

Verbod tot doorverkoop van vorderingen, met name aan ‘loan sharks’; - 

Kwaliteitsverhoging bewindvoerders; - Kwaliteitsverhoging schuldhulpverleners.  

 

1.8. In de mkba dient de volgende reeks maatregelen te worden doorgerekend, waarbij zowel 

de baten en kosten van iedere afzonderlijke maatregel, als van de in elkaar grijpende 

combinaties van maatregelen relevant zin.  

 

1.8.1. Wijziging systematiek toeslagen Met het oog op vereenvoudiging van het stelsel 

en vergroting van de inkomstenstabiliteit van burgers vindt een ingreep in het 

toeslagenstelsel plaats, waardoor massale voorschotverstrekking in de vorm van 

toeslagen direct aan individuele burgers ophoudt, althans significant vermindert. 

Het gaat hierbij om een tweetal elementen: 1) de aard van de regeling en 2) de 

bepaling van de toeslag. Wijzigingen in de aard van de regeling: o de introductie 

van een inkomensafhankelijke zorgpremie waardoor de zorgtoeslag kan vervallen; 

daarbij is herverdeling ten opzichte van de huidige gecombineerde situatie van 

toeslag plus premie geen doelstelling; o, een inkomensafhankelijke subsidie voor 

het gebruik van een kinderdagverblijf, uit te betalen aan de aanbieder van de 

dienst (ligt voor internetconsultatie al op tafel); o, een inkomensafhankelijke 

woontoeslag, uit te betalen aan de verhuurder. Wijzigingen van de bepaling van de 

toeslag. Het tweede element van het voorstel betreft het vergroten van stabiliteit 

door het niet meer bepalen op grand van een (veranderlijke) schatting van het 

actuele inkomen. De toeslagen zullen — enkele uitzonderingen daargelaten — op 

basis van het inkomen in jaar t-2 worden bepaald. Achteraf volgt een afrekening, 

indien blijkt dat het werkelijk inkomen in jaar t meer dan 10 % met een minimum 

van 5000 euro hoger is dan in jaar t-2. 5  

 

1.8.2. De structuur van het stelsel voor schuldhulpverlening Het doel van deze 

maatregel is om een groter deel van de problematiek in het minnelijke traject af te 

doen, met daardoor een flinke tempoverhoging in het geheel, hetgeen hoge eisen 

aan de kwaliteit van hulpverlening door gemeenten stelt. De eventuele 

kwaliteitsgebreken in gemeenten zijn te bestrijden met de introductie van een 

systeem voor kwaliteitszorg in de vorm van certificering. Alleen gecertificeerde 

gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten zullen een uitbreiding van 

bevoegdheden kennen. Het grote verschil met de huidige situatie, waarin sprake is 

van Nen-normen zonder civiel effect, is dat aan certificering ook bevoegdheden 

zijn gekoppeld, namelijk die tot het instellen van een moratorium, zo de aard van 

een interventieplan dit vereist. De prealabele voorwaarde voor certificering is 

afwezigheid van enige vorm van categorale weigering of uitsluiting, zodat de 

toegankelijkheid van het stelsel geborgd is. Het stelsel van certificering dient in 

handen te zijn van een werkelijk onafhankelijke nationale organisatie. Binnen de 

voorgestelde maatregel krijgt de gecertificeerde lokale instantie de bevoegdheid 

om een interventieplan vast te stellen op grond van gedegen triage. Het 

interventieplan is binnen zes weken na voornoemde melding vastgesteld. Dit plan 

behelst de aard en bet tempo van de interventies die uit de triage voortvloeien, 

inclusief de verschaffing van perspectief. Het interventieplan behelst een 

combinatie van verschillende interventiesoorten. Aan de perspectiefvergroting 

verbonden directe kosten zijn te bekostigen uit de bijzondere bijstand.  
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De uitvoering van het interventieplan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van 

de gecertificeerde gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten of door 

een door deze partijen aan te wijzen instantie. Dit laatste zal vooral voorkomen, 

indien andere dan schuldenproblemen dominant zijn en integratie van interventies 

onder enkelvoudige regie vereist is.  

 

Zodra een interventieplan is vastgesteld, dat meer omvat dan educatie en/of 

therapie, beschermingsbewind of budgetbeheer, ontstaat een breed moratorium 

zonder einddatum (anders dan het thans door het kabinet voorgestelde). Vanaf 

het moment dat het moratorium ingaat, krijgen crediteuren een belang om in 

hoog tempo mee te werken aan sanering. Daarom dient er ook geen beperking te 

zijn verbonden aan de duur van het moratorium.  

 

1.8.2. Doelmatiger optreden rijks crediteuren en inbreng preferentiële positie van rijks 

crediteuren in saneringsproces. Verschenen is reeds een rijks incassovisie die 

uitzicht biedt op doelmatiger optreden van het Rijk bij incasso. Daaraan ware een 

zonder formaliteiten te nemen maatregel vooraf te gaan die als volgt luidt: Zodra 

een interventieplan als hierboven bedoeld is vastgesteld of een Wsnp traject een 

aanvang heeft genomen, wijzen de betrokken rijks crediteuren een van hen aan, 

die namens hen alien met mandaat het overleg voert over een te bereiken 

akkoord. Zoals bekend bezit een aantal rijks crediteuren voorkeurposities. Velen 

pleiten er voor deze at te schaffen, maar wij stellen voor, dat het Rijk kenbaar 

maakt deze positie dienstbaar te willen maken aan een schuldsaneringsproces, 

zodat de sanerende instantie een optimaal resultaat kan afdwingen bij overige 

crediteuren.  

 

1.8.3. Afschrijving vorderingen van publiekrechtelijke actoren De incassoapparaten van 

publiekrechtelijke crediteuren op verschillende niveaus zijn nu gewend aan het 

bijna eindeloos voortzeulen met vorderingen, ook als het kennelijk gaat om het 

tevergeefs plukken van kale kippen. Het lijkt verstandig, dat iedere 

publiekrechtelijke crediteur een beleidslijn vaststelt om op gepaste wijze oninbare 

vorderingen afte schrijven. Dit zou de incassoapparaten aanzienlijk ontlasten.  

 

 

1.8.4. Vroeg signalering door informatieoverdracht Preventie en vroeg signalering zijn 

alleen mogelijk wanneer de actie ontplooiende actor is voorzien van voldoende 

informatie om gericht te kunnen handelen. Deze informatie berust in het 

algemeen eerder bij andere actoren dan de gemeente. De leveranciers van 

energie en water beschikken evenals de verhurende woningcorporatie vroegtijdig 

over informatie. Om vroeg signalering mogelijk te maken is nodig dat leveranciers 

hiertoe toestemming verkrijgen van klanten; daarvoor zal in de overeenkomsten 

tot leverantie een individueel te bekrachtigen toestemmingsclausule worden 

opgenomen.  

 

1.8.5. Vergroting betrokkenheid vrijwilligersorganisaties bij schuldhulpverlening De in 

maatregel 2 en 5 beschreven vergroting van de activiteiten van de lokale 

schuldhulpverlening zal hier en daar zonder twijfel leiden tot capaciteitsproblemen 

van kwalitatieve en kwantitatieve aard. In Nederland is een aantal 

vrijwilligersorganisaties werkzaam, die in hoog tempo professionaliseren, en reeds 

een clientèle van 30.000 personen hebben. Financiële problematiek is vaak 

verweven met problematiek op veel andere levensdomeinen. Vrijwilligers 

overzien, vanuit burgerperspectief, de resultaten van gemeentelijke aanpak op het 

geheel van de zorgondersteuning. Met name in preventie, doorverwijzing, nazorg 

en de “Lichtere” varianten van goed gedefinieerde individugerichte interventies, 

kunnen deze organisaties waardevolle diensten verrichten. Op dit moment is er 

onvoldoende aansluiting tussen gemeenten (integrale zorgplicht via wijkteams op  



                                                                               12 van 12 

 

 

 

 

alle levensdomeinen), financiële beroepskrachten- en vrijwilligersorganisaties. Met 

name in reactie op vroeg signalering en budgetbeheer is het repertoire van 

vrijwilligers van hoge waarde, mits goed verbonden met de gemeentelijke sociale 

wijkteams en de financiële zorgverlening infrastructuur.  

 

Een landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen vrijwilligersorganisaties, 

gemeenten (VNG) en andere betrokken landelijke koepels, ligt voor de hand. 

Hierin wordt op eenvoudige wijze het kader voor lokale basisborging van 

vrijwilligersfaciliteiten: infrastructuur, deskundigheidsbevordering en 

samenwerkingsuitgangspunten, met gemeente en publieke schuldhulporganisaties 

geregeld. 

De bovenstaande aanbevelingen vragen om een plaatselijke toepassing.  

 

Afkorting MKBA gaat over: maatschappelijke kosten baten analyse  

 

 

 

 

 

 


