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Gemeente Maasdriel
Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel
Maasdriel, 24 november 2017
Betreft: reactie op beleidsplan integrale schuldhulpverlening Bommelerwaard 2018 –
2022.
Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PrM) op uw mail van 10 november
2017 met betrekking tot het beleidsplan integrale schuldhulpverlening dat ons ter informatie
is gestuurd. Daarbij hebben wij gebruik gemaakt van de uitkomsten van het recente overleg
op vrijdagochtend 17 november jl. Tevens hebben wij ook inzage gehad in het
desbetreffende advies van de Adviesraad WMO en Jeugdzorg Zaltbommel.
De PrM plaatst zijn reactie op het voorgelegde beleidsplan in het verlengde van zijn recente
advies over de nota Minimabeleid. Schuldhulpverlening is immers een belangrijk instrument
binnen dat minimabeleid. De PrM stelt met genoegen vast dat het voorgelegde beleidsplan
een nadere invulling biedt van een onderdeel van het minimabeleid. Ook acht hij het een
goede zaak dat in de Bommelerwaard de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de
schuldhulpverlening is belegd bij de individuele gemeenten onder de conditie dat er een
centrumregeling geldt waarin de gemeente Maasdriel ook de schuldhulpverlening voor
gemeente Zaltbommel uitvoert. Het is dan ook toe te juichen dat in genoemd beleidsplan
wordt uitgegaan van een gezamelijke visie van beide gemeenten.
Verder onderschrijft de PrM van harte dat het beoogde beleid inzake schuldhulpverlening
een integraal karakter moet hebben, en dat er aandacht is voor zowel financiële problemen,
psychosociale problemen, als problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de
gezinssituatie. In algemene zin waardeert de Prm het ook positief dat het beoogde beleid is
gericht op preventie van problematische schulden, alsmede op het verlenen van nazorg om
te voorkomen dat schuldenaren opnieuw met (problematische) schulden te maken krijgen.
Voor de PrM impliceert dit dat in de praktijk sprake is van meer persoonlijke
contactmomenten. Dit geeft ook ruimte voor het opbouwen van de noodzakelijke
vertrouwensrelatie. In het eerste gesprek luistert de consulent vooral en wordt wederzijds
kennisgemaakt.
Ook adviseert de PrM om in het kader van schuldhulpverlening en preventie van schulden
sterk in te zetten op duidelijke en toegankelijke informatie op de websites van de beide
gemeenten in de Bommelerwaard. Alle communicatie moet uitstralen dat (kwetsbare)
inwoners kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van de gemeente. Ook worden
inwoners geïnformeerd bij wie zij moeten zijn voor eventueel noodzakelijke extra
ondersteuning.
Tot slot adviseert de PrM dat de gemeente Maasdriel (bij voorkeur samen met de gemeente
Zaltbommel) borgt dat er sprake is van een goede betrokkenheid en vertegenwoordiging van
cliënten; hier valt nog het nodige te winnen.
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Wij hopen dat bovengenoemde opmerkingen bijdragen aan de nota en vooral aan het
voeren van een effectief beleid. Wij zijn bereid dit advies nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Mieke Boas van der Tas
Voorzitter Participatieraad Maasdriel
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