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Gemeente Maasdriel 

Aan mevrouw drs. J.H.A. Sørensen wethouder 

Postbus 10.000 

5330 GA Kerkdriel 

 
 
Maasdriel, 14 maart 2021 
 
 
 
 
Geachte mevrouw Sørensen, 
 
Hartelijk dank voor het toezenden (op 16 februari jl.) van de adviesaanvraag over beleidsregels 
budgetbeheer 2021 Bommelerwaard. 
 
De PRM onderschrijft het belang van het aanbieden van budgetbeheer in de gemeente Maasdriel 
aan o.a. inwoners die tijdelijk hun eigen financiën niet kunnen regelen. De PRM kan zich dan ook 
grotendeels vinden in de opgestelde beleidsregels. 
 
PRM adviseert de gemeente de toevoeging van budgetbeheer aan haar instrumentarium actief uit te 
dragen aan alle inwoners. Mede gezien de huidige Coronapandemie en daarmee gepaard gaande 
terugval of wegvallen van inkomsten en de dien ten gevolge te verwachten en reeds sluimerende 
toename van mensen met financiële problemen is de toegang tot en bekendheid met budgetbeheer 
van groot belang.  
 
Het voorkomen van schulden, effectieve hulp en passende nazorg betekent dat op andere plekken 
(zorg, WMO) aanzienlijk minder kosten gemaakt hoeven worden. Financiële rust voorkomt publieke 
kosten en ook private kosten. Werken aan financiële stabiliteit betekent derhalve geen kostenpost 
maar een investering in een gezonde toekomst. Daarom acht PRM het van belang dat de toegang tot 
budgetbeheer vroegtijdig toegankelijk is voor onze inwoners opdat een eventuele problematische 
schuldensituatie kan worden voorkomen.  
 
PRM vraagt zich in dat kader af of budgetbeheer naast schuldhulpverlening, als preventiemiddel en 
als nazorg kan worden ingezet. Zulks blijkt niet uit de opgestelde beleidsregels. Kan een deelnemer 
aan budgetbeheer gelijktijdig gebruik maken van de aangeboden budgetcoach en/of budgetcursus 
om de zelfredzaamheid te vergroten? Daarnaast is PRM benieuwd of de genoemde doelgroep in 
artikel 2 door de gemeente actief wordt geadviseerd en gestimuleerd zich aan te melden voor 
budgetbeheer 
 
In de tweede plaats adviseert PRM de navolgende tekstuele toevoegingen: 
 
Achter artikel 2.1 het schulphulpverleningstraject ingaan maar de financiën situatie op orde moeten 
krijgen en houden; 
Achter artikel 2.5. uit het schuldhulpverleningstraject komen en ondersteuning nodig hebben om 
zelfredzaam te worden en blijven. 
 
Aanvullend vraagt de PRM zich af bij artikel 5.1 voorwaarden en verplichtingen of de inkomsten van 
kinderen, tot en na 18 jaar, wel overgemaakt dienen te worden. Gezien ook de armoedebestrijding 
van kinderen en de maatschappelijke effecten voor deze kinderen en hun welzijn. 
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Voorts vraagt PRM zich af of de genoemde beëindigingsgronden al dan niet limitatief zijn opgesomd. 
Wat is het proces indien een inwoner gedetineerd is c.q. raakt? Wat wordt verstaan onder het niet 
voldoen aan de opgelegde voorwaarden en verplichtingen? 
 
Mede in het licht van het voorgaande maakt PRM zich tenslotte zorgen om de inwoners waarbij het 
budgetbeheer voortijdig wordt beëindigd op grond van artikel 6.1.a. Het is algemeen bekend dat 
schulden eveneens emotionele invloed hebben op de levensomstandigheden. PRM mist dan ook de 
uitwerking wanneer men opnieuw in aanmerking kan komen voor budgetbeheer en welke 
ondersteuning de gemeente in tussentijd biedt.  
  
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
Thea van Doornmalen 
Voorzitter Participatieraad Maasdriel 
 


