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Geacht College,
Op 21 augustus 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein een eerste voorstel betreffende het
Beleid voor schuldhulpverlening over de periode 2018-2022.
Dit plan is op donderdag 7 september besproken met een aantal personen die actief zijn als
vrijwilliger op dit gebied. Vervolgens heeft de heer Naber het plan toegelicht in de vergadering van
de Adviesraad van 12 september 2017. Naar aanleiding van deze discussies is het plan bijgesteld en
nogmaals in de Adviesraad is besproken, waaruit onderstaand advies is voorgekomen.
De Adviesraad heeft veel waardering voor de wijze waarop de gemeente de Adviesraad en andere
organisaties, die bij deze problematiek zijn betrokken, heeft ingeschakeld bij de ontwikkeling van dit
beleidsvoorstel.
In deze tijd waarin participatie van de burgers wordt gevraagd, dient het vanzelfsprekend te zijn dat
de burger ook nauw wordt betrokken bij de ontwikkeling van het beleid. Dit vergroot het draagvlak
onder de burgers, wat een essentiële voorwaarde is voor een effectief beleid. De Adviesraad hoopt
dat deze aanpak de norm zal worden op alle beleidsterreinen van de gemeente.
Hoewel de meeste commentaren al in dit beleidsplan zijn verwerkt, willen we graag uw aandacht
vestigen op de volgende punten:
1. Schulden zijn vaak niet alleen de oorzaak van armoede, maar kunnen ook een belangrijke oorzaak
zijn van psychische klachten, echtscheidingen en mishandeling. Het is daarom van belang dat deze
problematiek niet alleen door de ambtenaren, die met participatie hebben te maken, wordt
behandeld: ook zij die met de wmo en de jeugd hebben te maken, dienen hierbij betrokken te
worden. Uit uw beleidsplan maken wij op dat dit ook inderdaad de bedoeling is.
2. De kerken en de moskee spelen een belangrijke rol in de bestrijding van armoede en
schuldenproblematiek. Het is daarom van belang om goede contacten met deze instellingen te
onderhouden op dit gebied.
3. Ad 5.3. Uitvoering
We zetten maximaal in op preventie. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat preventie begint
met bekendheid van de mogelijkheden en makkelijk vindbare, lokale en laagdrempelige hulp.
a. We trainen de relevante medewerkers van de gemeente om signalen van verborgen
armoede te herkennen en schuldenproblematiek bespreekbaar te maken.
Commentaar :
Behalve de gemeente zijn er ook andere organisaties, zoals zorgverleners, sportclubs, scholen,
vrijwilligersorganisaties die in aanraking komen met armoede en schuldenproblematiek. Ook
zij zouden in staat moeten zijn om armoede te herkennen en schuldenproblematiek
bespreekbaar te maken.
Advies:

We trainen de relevante medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners om
signalen van verborgen armoede te herkennen en schuldenproblematiek bespreekbaar te
maken.
c. We organiseren een doorlopende voorlichtingscampagne om informatie te verstrekken
waar inwoners terecht kunnen met vragen over hun schulden
Commentaar:
Om te voorkomen dat er schulden optreden dient ook de jeugd in een vroeg stadium te leren
omgaan met geld. Daarbij dient met name aandacht te worden besteed aan jongeren, die voor
het eerst over een zelfstandig inkomen beschikken.
Advies:
We verzorgen voorlichtingscampagnes voor het basis- en voortgezet onderwijs en voor
schoolverlaters over omgaan met geld.
4. Op 2 november 2017 organiseren de Adviesraad en het Noodfonds Rhenen een
armoedeconferentie. Op het moment van schrijven zijn de aanbevelingen nog niet bekend. Wij
gaan ervan uit dat deze aanbevelingen meegenomen zullen worden in de bespreking van het
beleidsplan in de besluitvorming door de gemeenteraad op 12 december.
De Adviesraad hoopt hierbij een positieve bijdrage te hebben geleverd aan de bestrijding van
armoede en schulden in de gemeente Rhenen.

hoogachtend,

Tjark Struif Bontkes
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Rhenen

