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Betreft           : Gang van zaken rondom het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022 
 
 
Geachte heren en dames, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven is er om het College van B&W van onze gemeente van adviezen 
te voorzien. Dit om te bewerkstelligen dat beleidsvoornemens hun doel en doelgroepen zo goed 
mogelijk bereiken en de beoogde effecten daadwerkelijk gerealiseerd worden. We adviseren het 
College dus en zijn niet ‘de hulpjes’ van de beleidsambtenaren. Als de (gevraagde) adviezen worden 
gegeven dan lijkt het logisch om voorafgaand aan de behandeling van het beleidsstuk door het 
College daarover van gedachten te wisselen met de verantwoordelijke wethouder. Dit staat in schil 
contrast met de gang van zaken rondom het nieuwe Beleidsplan Schuldhulpverlening. 
 
Op 15 juli 2018 stuurden we op de eerste versie van het Beleidsplan Schulphulpverlening aan het 
College ons advies toe. Conclusie: een slecht geschreven plan en ongeschikt voor uitvoering. Het plan 
werd ingetrokken en er zou een tweede plan ontwikkeld worden. Pas in februari 2019 (9 maanden 
later) verscheen het verbeterde plan Schuldhulpverlening, overigens zonder het Referentiemodel 
‘Vroeg-signalering schulden’ (beschikbaar sinds december 2017). Op 27 februari stuurden we ons 
advies naar het College van B&W, waarbij we vooral meer aandacht vroegen voor preventie en 
nazorg. Tot 16 maart hoorden we helemaal niets, tot op de dag dat er een artikel in De Gelderlander 
verscheen, waarin twee wethouders van de gemeente Westervoort uitgebreid spraken over de 
nieuwe aanpak van Schulphulpverlening. Hierin werd verklaard dat de gemeente actief op zoek gaat 
naar mensen met schulden en dat er gezorgd wordt voor adequate nazorg. En dat zijn nu precies de 
twee items waar onze Raad extra aandacht voor vroeg. Op 25 maart hadden we ons periodieke 
overleg met Ineke Knuiman. Pas op dat moment kregen we het definitieve beleidsplan gemaild en 
ontvingen we ook de reactie van de gemeente op ons advies: ‘Er moet nog veel geregeld worden en 
veel zaken staan niet in het plan, maar die wel zullen worden gedaan…’. 
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Wat ons betreft dienen er concrete afspraken gemaakt te worden over de adviesprocedure en de 
wijze waarop gecommuniceerd wordt, want door deze manier van werken nadert de motivatie van 
de leden van de RvSDD het nulpunt. 
 
In de bijlage treft u onze opmerkingen aan over de reactie op ons advies. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 
 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 


