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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw P van Neer 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

Maasdriel, 14-10-2020 

Betreft: Advies naar aanleiding van adviesaanvraag: Minimabeleid in concept 2021 – 2024. 

Geachte mevrouw P. van Neer. 

Met deze brief reageert de Participatieraad Maasdriel (PRM) op het concept (vertrouwelijk) 

beleidsstuk minimabeleid, die op 5-10-2020 jl is ontvangen en besproken op 7 maart jl.  

Hierin is gebleken dat er nog behoefte was om aanvullende informatie in te winnen bij onze overige 

leden. Waarvan hieronder onze adviezen. 

Aanvullingen rondom minimabeleid 

Er is een grens rondom eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bij de burger. Waar vele 

(financiële) vraagstukken vandaan komen, heeft dat vaak te maken met kunnen en aankunnen van de 

desbetreffende burger, het vermogen om (financieel) overzicht te kunnen bewaren en het goed 

kunnen inschatten van mogelijke gevolgen en consequenties van keuzes. 

Inzet op eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en zelfredzaamheid zijn dan hele mooie termen, 

maar de praktijk wijst vaak uit dat deze betreffende doelgroep net iets meer nodig heeft qua 

ondersteuning. Hoe zet gemeente Maasdriel in op dit gegeven? Het gaat dan met name om het in 

beeld hebben van de minima, en het als gemeente direct kunnen opschalen in de (financiële) 

ondersteuningsbehoefte. 

 

Het is belangrijk dat er in het minimabeleid een samenhang wordt gezien tussen armoede, het sociaal 

domein, laaggeletterdheid en gezondheid, zoals ook benoemd in het minimabeleid. Daarbij is er een 

belangrijke taak weggelegd voor de zorgprofessional.  

Valt deze taak en verantwoordelijkheid onder het gebiedsnaam van gemeente Maasdriel? Is er 

specifieke kennis en kunde in huis om vlot de inschatting te maken dat er opschaling nodig is? 

 

Het is me nog niet helder geworden vanuit het minimabeleid over welke aantallen er wordt 

gesproken, wat de totale kosten zijn voor de benoemde plannen (doorrekening).  

Heeft voorliggende periode (corona) gevolgen gehad kijkend naar de aantallen die een beroep doen 

op het minimabeleid/voorzieningen?  

 

Het is nu meer een opsomming van vermelde bronnen, het stuk is weinig concreet, teksten herhalen 

zich. Wat ook in ons overleg via Teams is aangegeven.  

Het spreekt voor zich, dat we vandaag de dag willen uitgaan van Eigen verantwoordelijkheid & 

Zelfredzaamheid i.p.v. eventuele beperkingen.  

Helaas, is er vanuit ervaringsdeskundigheid binnen de PRM de ervaring dat er te laat wordt 

ingegrepen. Op dit moment is er wellicht nog geen plan van aanpak?  

 

Vandaar de volgende vragen: 

• Is er een lijst van de doelgroep. (mensen met te lage opleiding, laaggeletterdheid, etc) 

• Hoe frequent worden deze mensen benaderd? 

• Hoe worden deze benaderd? 
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• Wie worden daarbij betrokken, zoals naaste familie etc. 

• Wanneer valt iemand niet meer in de doelgroep, etc. 

In het beleid mis ik dus de instrumenten die onze gemeente  zou willen inzetten en de IJkpunten 

(tussentijdse doelen).  

Tevens hoe te handelen als blijkt dat de tussentijdse doelen niet gehaald zijn? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Thea van Doornmalen 

Voorzitter Participatieraad Maasdriel 


