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Inleiding 

Op 12 november jl. heeft één van u beleidsmedewerkers deze oplegger in onze 

vergadering ingebracht. Ons is gevraagd om hierover een advies te geven.  

Concept oplegger  

Voortbordurend op de praktijk van de afgelopen jaren is dit een passender stuk 

om mensen, die financiële nood ervaren of dreigen in financiële nood te raken, te 

ondersteunen waardoor zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Het is 

prettig om te lezen dat er in mogelijkheden wordt gedacht in plaats van 

onmogelijkheden en dat veel aandacht wordt gegeven aan preventie. Echter 

volgt hierbij ook meteen een kanttekening: om uitvoering te geven aan 

verschillende aspecten in dit stuk (denk aan bijvoorbeeld preventie), zal er een 

financieel beleid tegenover moeten staan. De vraag die bij ons daarbij naar 

boven komt is waar deze financiële middelen vandaan moeten komen en/of dit 

niet ten koste gaat van andere voorzieningen.  

Aanbevelingen/advies  

Ons algemeen advies over het voornemen dat de gemeente in dit stuk beschrijft 

ervaren wij als positief en is naar ons idee ook zeer hard nodig.  

De centrale aanpak van de 3 gemeentes is zeer waardevol. Gebruik maken van 

elkaars expertise voorkomt dubbel werk en bespoedigt het proces. Daarnaast 

blijft het van belang om te blijven kijken naar lokale verschillen. Er is immers 

sprake van verschillende inwonerspopulatie en problematiek.  

Een belangrijk punt blijft het benaderen van potentiële cliënten. In de oplegger 

wordt veel ingestoken op preventie maar hoe wordt dit concreet vorm gegeven? 

Hoe laagdrempelig is de dienstverlening te bereiken en hoe krijgt men zicht op 

mensen die zorg vermijden? Dit concretiseren mist in deze oplegger, 

bijvoorbeeld bij gericht informatie aan te bieden aan iedereen die te maken heeft 

met financiële problemen. Hoe en waar wordt de informatie gedeeld en 

verkregen? Hoe krijgt de gemeente inzichtelijk wie er in financiële problemen 

zitten of dreigen te komen, hoe wordt dit gemeten, zijn doelen realistisch en 

haalbaar met een einddatum wanneer mensen weer financieel gezond zijn?  

  

 

 



  
 

Ook kan, de nog op te richten, Stichting Leergeld een belangrijke bijdrage 

leveren in dit stuk. Echter komt deze Stichting niet terug in deze oplegger. Welke 

mogelijkheden biedt deze stichting?  

Als laatste zouden wij ook graag aandacht willen schenken aan de doelgroep van 

mensen, die een besteedbaar inkomen hebben dat maar net boven het 

minimuminkomen zit. Voor iedereen gaan de kosten met betrekking tot het 

levensonderhoud al jaren omhoog maar voor deze doelgroep zijn deze 

verhogingen extra merkbaar. Daar zij geen recht hebben voor compensatie of 

aanvulling en van een niet al te ruim besteedbaar budget rond moeten komen. 

Wij adviseren u, in EHZ verband, onderzoek te doen naar deze armoedeval.  

 


