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Onderwerp

Kadernota Armoede & Schulden

**

Geachte raad,
Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming
voor.
VOORSTEL
Wij stellen u voor om:
1. Kennis te nemen van de kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024
‘Leven zonder (geld)zorgen’.
2. Het huidige beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020 met één jaar te verlengen.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL
De Bevelandse gemeenten en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de
Bevelanden doen samen met andere organisaties in het Sociaal Domein veel rondom
armoede en schulden. De afgelopen jaren hebben we dit gedaan vanuit de kadernota
armoedebeleid 2017-2020. Inmiddels is het tijd om de bestaande kaders opnieuw te
prioriteren. In de kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024 (hierna: de
kadernota) worden de kaders geactualiseerd en aangepast aan de ontwikkelingen in de
samenleving. De titel van de kadernota luidt: ‘Leven zonder (geld)zorgen’.
We werken vanuit gezamenlijke Bevelandse kaders waarbij lokaal maatwerk mogelijk is.
Hierdoor hebben we op hoofdlijnen gezamenlijke uitgangspunten. De volgende kaders staan
centraal:
1. De aanpak van armoede en schulden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
diverse maatschappelijke partners.
2. We helpen inwoners met kans op armoede en/of schulden vroegtijdig en preventief.
Met een vroegtijdige inzet kunnen we grotere maatschappelijke kosten achteraf
bestrijden.
3. Door laagdrempelige, logische en begrijpelijke ondersteuning sluiten we aan bij de
leefwereld van de inwoners.
4. Kinderen moeten gelijke kansen hebben in het onderwijs en de samenleving: zij
mogen niet de dupe zijn van de financiële problemen thuis.
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ARGUMENTEN
Deze kadernota beschrijft de gezamenlijke kaders op hoofdlijnen. De concrete uitwerking
van de kaders staat beschreven in het Beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020. Deze
hebt u in uw vergadering van 12 december 2019 vastgesteld. Daarin is opgenomen: de wijze
waarop gemeenten vroegsignalering uitvoeren, het hulpaanbod voor ondernemers/ZZP’ers
met problematische schulden, het hulpaanbod aan gezinnen met inwonende minderjarige
kinderen, de kwaliteitsmaatregelen, klachtafhandeling en de uitsluitingsgronden voor
schuldhulpverlening. WIZ wilde een nieuw beleidsplan schulddienstverlening opstellen voor
2021 maar is nog in afwachting van besluitvorming over vroegsignalering en ontwikkeling
van beleid voor ondernemers/ZZP’ers met schulden. We stellen u voor om daarom het
huidige beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020 met één jaar te verlengen. De
aanpassingen in het nieuwe en huidige beleid worden beschreven in een nieuw op te stellen
Beleidsplan Schulddienstverlening 2022. Het wordt een beleidsplan voor drie jaar zodat de
periode gelijkloopt met de kadernota.
Binnen onze gemeente geven wij het armoedebeleid lokaal vorm binnen het bestaande
Actieplan Sociaal Domein 2020-2023. Hierin hebben wij de uitvoering van de kaders uit de
kadernota armoedebeleid 2017-2020 geborgd. In de nieuwe kadernota ‘Leven zonder
geldzorgen’ zijn dezelfde uitgangspunten nog van kracht. De lokale uitwerking sluit aan op
de uitvoering van het minimabeleid en de schuldhulpverlening binnen GR de Bevelanden.
Daarmee vergroten we het succes van de kadernota en de aanpak van het voorkomen van
armoede binnen onze gemeente.

RAADSVOORSTEL

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES
Niet van toepassing.
FINANCIËN
De kadernota is budgetneutraal. Het bestaande beleid wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
Nog niet alle ambities uit het huidige beleid zijn gerealiseerd. Hieraan wordt in de nieuwe
kadernota uitvoering gegeven. Zo wordt er vanaf 2021 nog meer ingezet op een integrale
aanpak met organisaties in het sociaal domein, is er meer aandacht voor maatwerk in
hulpverlening en is er meer aandacht voor de dienstverlening naar en communicatie met de
doelgroep. Dit biedt kansen om bestaande middelen anders in te zetten en om
werkzaamheden anders te organiseren binnen bestaande capaciteit. Het lokale maatwerk
valt binnen het Actieplan Sociaal Domein 2020-2023.
UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE
Input voor deze kadernota Armoede en Schulden komt uit landelijke onderzoeken en
aanpakken. Ook is een enquête uitgezet onder de (bij afdeling WIZ) bekende huishoudens
met een bijstandsuitkering of minimaregeling. De gemeenteraden gaven tijdens een
gezamenlijke raadsbijeenkomst van de vijf gemeenten in mei 2020 antwoord op een aantal
vragen en stellingen. Op 1 juli 2020 is een eerste concept besproken in het
deelnemersoverleg WIZ. Beleidsmedewerkers van verschillende gemeenten hebben vanuit
andere vakgebieden meegedacht. Ook spraken wij met de Cliëntenraad Bevelands Belang
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Werk en Inkomen. Op 25 augustus 2020 is de kadernota besproken in het
portefeuillehoudersoverleg WIZ.
De nieuwe kaders worden onder de aandacht gebracht van maatschappelijke partners,
waaronder de stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO),
Stichting Leergeld, de SchuldHulpVrijwilligers van het Leger des Heils, de Voedselbank, de
gemeentelijke sociale wijkteams, het kerken(overleg), de gemeentelijke adviesraden sociaal
domein en de welzijnsorganisaties.
COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
BESLUIT
De raad besluit om:
1. Kennis te nemen van de kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024
‘Leven zonder (geld)zorgen’.
2. Het huidige Beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020 met één jaar te verlengen.

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN
Er liggen geen stukken ter inzage.
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BIJLAGE(N)
Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n):
Documentnr. Join
Naam van de bijlage
D20.507239
Kadernota Armoede & Schulden De Bevelanden 2021-2024
D20.507365
Beleidsplan Schulddienstverlening WIZ 2020

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.
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