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Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is gevraagd een advies uit te brengen over het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2018-2021, gemeente Duiven en Westervoort. 
 
Onze opmerkingen op het Beleidsplan in z’n algemeenheid zijn: 
● Doelgroep 

Het beleidsplan is helder geschreven en goed leesbaar. Wij vinden het een goede zaak dat er 
aandacht is voor de ZZP’er en de licht verstandelijk gehandicapte medemens. Dit zou ook moeten 
gelden voor de groep laaggeletterden. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven en zeker 
met moeilijke taal en vaktermen. 
 
● Integrale aanpak 

De integrale aanpak vinden wij de enige juiste werkwijze, omdat ingezien wordt dat de 
schuldenproblematiek sterk doorwerkt op de gezondheid en in het sociale leven van mensen. Wel 
zouden er meer mogelijkheden voor burgers met dreigende financiële problemen moeten komen om 
aan informatie te komen en hulp te krijgen. Een voorbeeld daarvan is Groningen, waar deze burgers 
een gratis budgettraining krijgen. Zie daarvoor https://www.midden-
groningen.nl/inwoner/product/geldzaken-schulden-oplossen_budgettraining 
 
Eén op de vijf huishoudens kampt nu al met oplopende schulden en dit gegeven vereist een krachtige 
en professionele aanpak. Onderschatting van deze problematiek moet daarom absoluut voorkomen 
worden. 
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De inzet op preventie zal daarom verder opgevoerd moeten worden om te voorkomen dat te veel 
mensen te maken krijgen met problematische schulden, met alle gevolgen van dien. De term VROEG 
EROP AF zou hier prima passen. Het lijkt ons dat dit zeker verder uitgewerkt moet worden. 
 
● Vrijwilligers versus professionals 

Wij vragen ons af of de verhouding tussen (de aantallen) vrijwilligers en de professionals wel juist is. 
Wij hebben daarbij de volgende vragen: 
- Wordt er niet te veel op de vrijwilligers geleund? 

- Hoe wordt de geleverde kwaliteit gewaarborgd? 

 
● Nazorg 

Wij zijn van mening dat de nazorg sterk onderbelicht blijft. Het belang van goede en effectieve 
nazorg wordt onvoldoende benadrukt met de stelling dat nazorg ‘belangrijk’ is. Voor ons is dit 
essentieel. Bij iemand die in herhaling valt (recidive), betekent dit dat alle aandacht, geld en energie 
voor niets is geweest én dat die burger er niet mee geholpen is. 
 
Inhoudelijke vragen en opmerkingen 
1.3.3: Schuldbemiddeling of schuldsanering 
Wie of wat bepaalt dat? 
 
1.4.2 en 3: Schuldhulpmaatje en thuisadministratie 
Hoe is de toegang geregeld? De vorm van hulpverlening verschilt inhoudelijk niet veel. Waarom dan 
toch twee verschillende organisaties? 
 
1.4.4: Financieel Trefpunt 
Een laagdrempelige en doeltreffende ingang voor mensen met financiële vragen of problemen. 
Echter een openingstijd van slechts 2 uur per week lijkt ons volstrekt onvoldoende. 
 
2.5: Cijfers 2018 Duiven 
Wat is de huidige status van de 63 SHV-aanvragen? 
 
3.2: Doelstellingen 
Hoe worden burgers geïnformeerd en hoe weten ze hun weg te vinden? 
 
3.3.1: Kwaliteit 
Wie controleert de mate van deskundigheid en hoe wordt deze deskundigheid gecontroleerd? Welke 
afspraken worden er gemaakt en met wie worden deze afspraken gemaakt? 
 
3.3.3: Communicatie 
Is er al een communicatieplan? Hoe worden ouders betrokken bij de lesprogramma’s op school? 
 
3.3.4: AVG 
Waar is de genoemde handreiking te vinden? 
 
4.1: Integrale aanpak 
Hier wordt voorbijgegaan aan de Duivense werkwijze. In de gemeente Duiven kunnen cliënten zich 
rechtstreeks melden bij het WWZ-loket.* 
 
● Wij hebben in het verleden uitgesproken, en dat willen we nu nogmaals bevestigen, dat wij zeer 

veel waarde hechten aan de gekozen werkwijze van de gemeente Duiven. Dit houdt in dat 
enkelvoudige en eenvoudige zaken afgehandeld worden door het WWZ-loket en niet door het 
Sociaal Team. 



 

 
4.4: Schuldhulpverlening en integratie 
Hoe ziet de planning van de voorstellen van de RSD eruit? 
 
4.5: Wet maatschappelijke ondersteuning 
De ‘eigen kracht’ is bij problematische schulden (vrijwel) nihil. 
 
Tot slot 
In hoofdstuk 2 worden op treffende wijze de achtergronden en ontwikkelingen beschreven, zoals de 
oorzaken en gevolgen van schulden en de landelijke stijging van de schuldenproblematiek. Het 
verbaast ons dan ook dat in hoofdstuk 4 gesproken wordt over de ‘eigen kracht’, want dit staat 
haaks op hetgeen als oorzaak door het Nibud en het Sociaal Cultureel Planbureau wordt aangegeven 
(zie hoofdstuk 2). Het is bekend dat inwoners met schulden zich schamen. Deze mensen gaan niet in 
de omgeving vragen of iemand hen kan helpen. Het is beter dat inwoners geholpen worden bij het 
verkrijgen van de ‘eigen regie’ over hun leven en daarbij is laagdrempeligheid en directe hulp van het 
grootste belang. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het College positief over het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2018-2021, gemeente Duiven en Westervoort. Wij verzoeken het College van 
burgemeester en wethouders de vragen te beantwoorden en de opmerkingen te verwerken in het 
definitieve beleidsplan. Daarnaast zouden we graag periodiek een rapportage ontvangen van de 
resultaten en de ontwikkelingen inzake de schuldenproblematiek. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 


