
 

 

Speerpunten Armoedebeleid 2020 

  

Proactief naar de mensen toe met het project ‘Schuldenbewind’ 
 

Een groep inwoners van de gemeente Doetinchem staat onder bewind en heeft schulden. Voor deze 
groep inwoners heeft de rechtbank het schuldenbewind uitgesproken. Uit onze en landelijke cijfers 
blijkt dat het soms erg lang duurt voordat een bewindvoerder de weg naar schulddienstverlening 
bewandelt. Wij willen graag weten waarom dit het geval is en hoe we dit kunnen verbeteren.  We 
willen inwoners met schulden richting het Bureau voor Financiële Ondersteuning (BvFO) bewegen 
zodat zij sneller perspectief krijgen op een schuldenvrijetoekomst. 
 
We benaderen proactief inwoners en hun bewindvoerders die: 
- al een jaar of meer onder Schuldenbewind staan; 
- niet bekend zijn bij BvFO; 
- een schuld hebben bij de zorgverzekering en onder bewind staan. 
 
 
Wet Adviesrecht bij Bewindvoering 
Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden 
hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Nu zijn 
gemeenten vaak niet op de hoogte als de rechter wordt verzocht om schuldenbewind in te stellen, 
terwijl ze wél verantwoordelijk zijn voor de juiste ondersteuning van mensen die schulden hebben. 
Om dit op te lossen krijgen gemeenten een adviesrecht als er schuldenbewind wordt aangevraagd. 
 
Doel: 
Bedenken en inrichten werkwijze i.v.m. het komende adviesrecht bewindvoering. 
Hiermee kunnen we de rechtbank vooraf infomeren over het wel dan niet toewijzen van 
beschermingsbewind. We verwachten dit binnen de huidige formatie uit te kunnen voeren.  
 

Grip op de energierekening door voortzetting pilot ‘EnergieArmoede’ 
 

Om met stijgende energielasten prettig en betaalbaar te kunnen blijven wonen, is het van belang dat 
huishoudens bewust zijn van de mogelijkheden om op energiegebruik te besparen. Voor huishoudens 
die onder Budgetbeheer bij het BvFO staan leidt energiebesparing direct tot een positieve prikkel op 
het besteedbaar inkomen. Vaak zijn deze huishoudens helemaal niet bezig met het thema energie, en 
zijn zij zich niet bewust van de relatief hoge energielasten ten opzichte van anderen vergelijkbare 
huishoudens. Het project ‘Energiearmoede’ helpt hierbij.  
 
Doel: 
Inwoners met een laag (besteedbaar)inkomen, hoge energielasten en/of onder budgetbeheer bij het 
bvFO kunnen deelnemen aan dit project. In dit project richt het BvFO en de Agem zich op: 

- Bewustwording van energieverbruik; 
- Het aanleren van vaardigheden; 
- Het coachen op gedrag; 
- Het doen van kleine energie besparende maatregelen( ledverlichting, radiatorfolie, 

tochtstrip). 
 
 
 



 

 

Jongeren uit de financiële problemen door project ‘Vroegsignalering Jongeren in Beeld’ 

Er zijn ook in Doetinchem veel jongeren met al forse betalingsachterstanden/schulden. 
In de beleidskaders Armoedebeleid 2018-2022 is opgenomen dat we meer aandacht willen besteden 
aan jongeren en schulden. Begin 2018 zijn we daarom gestart met de pilot vroegsignalering 
Jongeren. Deze pilot blijkt succesvol. Daarom willen we deze werkwijze opnemen als reguliere 
werkwijze en de cyclus 3 keer per jaar uitvoeren.  
 
Signalering op de volgende punten: 

- Achterstanden zorgverzekering; 
- Bronheffing CAK; 
- Geen startkwalificatie; 
- Geen inkomen. 

 
We hebben de vroegsignalering voor jongeren met betalingsproblemen tot 27 jaar uitgebreid met 
gegevens vanuit het Inlichtingenbureau(JIB). Jongeren zonder structureel inkomen, te weinig 
inkomen of zonder kwartkwalificatie worden ook actief benaderd.  
 
Doel: 
Vroegtijdig kwetsbare jongeren in beeld krijgen en hen ondersteuning bieden zodat zij een 
structurele oplossing vinden. dit kan zijn door een oplossing van hun schulden, een startkwalificatie, 
een baan, etc.  
 

Samen sterk door ‘Preventieve agenda Laborijn & BvFO’ 
 

We breiden de samenwerking met Laborijn uit.  We maken gebruik van elkaars expertise en proberen 
dit jaar een gezamenlijk schuldenloket voor ondernemers in te richten. We doen dit binnen de 
huidige formatie.  
 
Acties we gaan inrichten of verder uitbreiden zijn: 

 Signalering schuldensituaties 

 Integraal casuïstiek 

 Proactief aanbod voor Ondernemers 

 Screening 

 Vakmanschap( uitwisseling kennis en vaardigheden) 
 
Doel: 
De dienstverlening aan inwoners verbeteren, signaleren van schulden, het vinden van integrale 
oplossingen, etc.  
 

Uit de zorg gerelateerde schulden met behulp van de ‘Regeling uitstroom Bronheffing gemeente 
Doetinchem’ 
 

Doetinchem heeft in overleg met Zorgverzekeraar Menzis een Doetinchemse variant bedacht om 
inwoners uit de bronheffing te halen. De bronheffing is de (achterstallige) premie van de 
zorgverzekering, plus een boete.  
De regeling op een rij: 

- Inwoners in de bronheffing krijgen een aanbod om hun schuld in te lossen 
- In Doetinchem gaat het om 320 inwoners 
- Bij jongeren zijn maatwerk oplossingen mogelijk 

 



 

 

 

Doel: 
Het doel van de ‘Regeling uitstroom Bronheffing gemeente Doetinchem’ is om mensen met 
schuldenproblematiek zich weer aanvullend te laten verzekeren en uit de schulden te komen.  
 

Betere kijk op het aanbod voor werkgevers door onderzoek  

Er wordt onderzoek gedaan naar de behoefte van werkgevers in Doetinchem als het gaat om 
werknemers met schuldenproblematiek. Werknemers met schulden/verborgen armoede is een 
groeiende groep die we graag willen ondersteunen.   
op een rij: 

- Het onderzoek is een vervolg op de speerpunten uit 2019 
- Op dit moment doen we een onderzoek onder een groep werkgevers 
- Hoe kunnen werkgevers ondersteunen zodat zij werknemers met schulden kunnen signaleren 

en ondersteunen. 
 
 
Doel: 
Komen tot een aanbod voor werkgevers waarmee we hen handvatten kunnen geven om werknemers 
met schulden te ondersteunen. 
 
 


