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Participatieraad Hilvarenbeek
Adviesraad Sociaal Domein Hilvarenbeek

Aan het College van B & W
van de gemeente Hilvarenbeek.
Hilvarenbeek, 18 februari 2019

Betreft: Advies Kaderverordening Schuldhulpverlening
Op 6 februari 2019 heeft de participatieraad de kaderverordening schuldhulpverlening besproken. In het
voortraject naar de totstandkoming van deze kaderverordening heeft de participatieraad in het
informeel overleg al enig handreikingen gedaan ten aanzien van de inhoud hiervan.
Graag willen wij aan u nog enkele opmerkingen /adviezen verstrekken met betrekking tot de
kaderverordening zoals deze er nu ligt.
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In het nastreven van een inclusieve samenleving is het raadzaam om de dwarsverbanden tussen
de verschillende aandachtsgebieden helder te hebben en als kapstokken te gebruiken voor en in
nieuwe of gewijzigde beleidsplannen. Zo denken wij dat schuldhulpverlening, weliswaar met een
bredere doelgroep, nadrukkelijker ook gekoppeld mag worden aan het armoedebeleid van de
gemeente of aan de beleidsregels op het gebied van werk & inkomen en het jeugdbeleid. Niet
sec aan een ambitie in het thema en het feit dat er een verplichting is om iedere 4 jaar een
beleidsplan vast te stellen. Door de verschillende beleidsgebieden met elkaar te koppelen
ontstaat de mogelijkheid om tot een groter integraal beleidsplan te komen voor alle
aandachtsgebieden binnen het sociale domein.
Ook voor schuldhulpverlening zou mogen gelden: Een gezin, een plan! En ook hier een
problematiek overstijgende aanpak in samenwerking met de ketenpartners. Ten aanzien van het
laatste onderschrijven wij dat de door u voorgestelde sluitende aanpak zeer wenselijk is.
Wij begrijpen uw ambitie om het aantal mensen met schulden terug te dringen. Wij vragen ons
af hoe deze ambitie zich verhoudt met inzicht in de grootte van de groep met problematische
schulden. Wanneer is er sprake van problematische schulden?
Is er een cijfermatige onderbouwing van de feitelijke situatie van deze – voor een groot deel
onbekende - doelgroep? Een ambitie hebben is een mooi gegeven echter als het resultaat van
deze ambitie nergens aan getoetst kan worden!
Wij adviseren u om voor iedereen in de gemeente Hilvarenbeek dezelfde regels te hanteren en
bredere samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dus niet alleen voor huurders van Leystromen
afspraken maken of alleen de samenwerking met deze organisatie effectueren. Er zijn meerdere
partijen op de markt! Wij adviseren u om met meerdere partijen in de woningmarkt sluitende
afspraken te maken.
Een doelgroepen bepaling maakt het mogelijk om gericht te zoeken en de communicatie qua
vorm en inhoud op de betreffende groep aftestemmen. In de opsomming van doelgroepen
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missen wij o.a. de werkende arme (niet zijnde ZZP’er, minima of alleenstaande ouder) Gezien
het verborgen karakter van (problematische) schulden loopt u het risico om groepen en
individuen in onze samenleving te vergeten of de indruk te wekken dat deze vorm van
ondersteuning niet voor hen toegankelijk is. “Uitsluitingsgronden en drempels zouden tot een
minimum beperkt moeten worden” Wij adviseren u om in uw communicatie naar de inwoners
helder de boodschap over te brengen dat de ondersteuning bij (problematische) schulden voor
iedereen toegankelijk is.
Graag zouden wij meer toezicht zien op de kwaliteit van de uitvoering van bewindvoering.
Mogelijk is hierin een taak voor de gemeente weggelegd.
Wij vragen u evenveel aandacht te besteden aan de invulling van de nazorgfase. Niet zelden
komt het voor dat, doordat deze periode te kort is en er te weinig monitoring plaats vindt, de
nieuwe situatie niet werkelijk verankerd is en mensen terugvallen in oud gedrag! In de
verordening is deze fase te summier benoemd.

Met vriendelijke groet,
Leon Bertens, voorzitter.
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