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Reactie op Advies Concept beleidsplan minima- en schuldhulpverleningsbeleid - Adviesraad Sociaal Domein Stichtse 
Vecht 

 
Nummer Opmerking/advies Reactie 

1.  De Adviesraad kan niet anders dan de vele doelstellingen 
en ambities, die Stichtse Vecht wil realiseren met 
sympathie, te onderschrijven. 

Het college is blij dat u onze doestellingen en ambities onderschrijft. In deze 
reactie gaan we in op enkele specifieke onderdelen van uw advies. In het 
advies en de bijlage zijn ook verschillende opmerkingen opgenomen die niet of 
niet direct over het voorliggende beleidsplan gaan of een bevestiging zijn van 
hetgeen in het beleidsplan staat. Deze neemt het college ter kennisgeving aan.  
 

2.  Algemeen 
De Adviesraad adviseert de kwetsbare groepen apart te 
noemen bij de uitvoering: ouderen, jongeren, 
gehandicapten en chronisch zieken, 
statushouders/vluchtelingen en eenoudergezinnen. 
Iedere kenmerkende groep zal in hun beperking een op 
maat gerechtige hulp nodig hebben bij financiën, 
gezondheid, huisvesting en Participatie.  
 
 In de NIBUD Minima-effectrapportage, MER, van 2017 
werd Stichtse Vecht geprezen om een ruimhartig 
minimabeleid en de Adviesraad verwacht dat Stichtse 
Vecht dit beleid continueert. (…) De Adviesraad adviseert 
de MER opnieuw te laten uitvoeren. 

 
Het college heeft in het beleidsplan enkele prioritaire doelgroepen benoemd 
voor het minima- en schuldhulpverleningsbeleid. Dit betekent niet dat er geen 
ondersteuning is voor andere kwetsbare groepen, in samenhang met andere 
beleidsterreinen. Vanuit verschillende ontwikkelingen en wettelijke 
verantwoordelijkheden binnen het Sociaal Domein is aandacht voor alle 
doelgroepen. Het uitgangspunt van het college is dat we iedere inwoner 
ondersteuning op maat bieden. 
 
In het beleidsplan is aangegeven dat het minimabeleid de aflopen jaren op 
onderdelen is gewijzigd. Het is niet uitgesloten dat dit in de komende jaren ook 
gebeurt. Een doelmatig en effectief beleid staat daarbij uiteraard voorop. Het 
meten en monitoren van dit beleid wordt, na vaststelling door de 
gemeenteraad, samen met de klankbordgroep vormgegeven. Het college is 
voornemens om halverwege de beleidsperiode van dit plan de MER opnieuw 
uit te voeren.  
 

3.  Vroegsignalering en preventie van schulden: 
Het beleid moet er voor zorgen dat inwoners sneller hulp 
krijgen aangeboden, in een eerdere fase, sneller 
geaccepteerd worden, snellere stabilisatie van de situatie 
en dat de schuld gedeeltelijk of geheel maatschappelijk 
verantwoord wordt kwijtgescholden. 

- Afstemming met het voorveld en de wijkteams 

In het beleidstaan staan verschillende activiteiten die bijdragen aan het door u 
genoemde doel. De samenwerking met het voorveld en de sociale wijkteams 
vraagt inderdaad aandacht, maar zoals u weet zijn er volop ontwikkelingen op 
beide thema’s. Het college is het met u eens dat informatievoorziening van 
groot belang is. Het college is van mening dat ook dit onderdeel in het 
beleidsplan voldoende aan bod komt. Alle doelstellingen uit het beleidsplan 
kennen raakvlakken met elkaar en activiteiten worden vanuit die gedachte 
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- Inrichten van loketten in iedere kern, bemenst 
met ervaren (Wmo)consulenten 

- Optimale informatievoorziening 
- Samenvoegen van doelstellingen 1,3 en 5. 

uitgevoerd.  
Het inrichten van integrale loketten per kern is op dit moment geen voornemen 
van het college. 

4.  Armoede, schulden en gezondheid 
- Gezonde leefstijl, preventiebeleid 
- Schuldenproblematiek uit de taboesfeer 
- Meer steun voor initiatieven van Voedsel-, en 

Kledingbank en de Ouderenzorg 
- De Kinderopvangtoeslagenaffaire heeft veel leed 

gebracht. (…) Het college moet zich 
verantwoordelijk voelen voor het snel afhandelen 
van alle schulden en het aangedane onrecht. 

Het college is het met u eens dat schulden vergaande gevolgen kunnen 
hebben. Een gezonde leefstijl en aandacht voor financiën bij beleid gericht op 
preventie wordt onderschreven in het beleidsplan. Er is regelmatig contact met 
de door u genoemde organisaties. In het beleidsplan is opgenomen dat we de 
samenwerking met en tussen verschillende partijen willen versterken. Het 
college is er voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire en focust 
zich op adequate ondersteuning voor deze inwoners op allerlei 
levensgebieden.  
 

5.  Werk en Inkomen 
- Omscholing en herintreding moet leidend zijn 
- Convenant met contractpartners over inclusief 

werken 
- Mandelzorgvriendelijke werkgevers verdienen 

een stimuleringstoeslag 
- COVID-19 problematiek en steun aan zelfstandig 

ondernemers 
- Rol Sociale Coöperatie 

Het college dankt u voor uw suggesties en neemt dit deel van uw advies voor 
kennisgeving aan, omdat deze onderwerpen niet direct betrekking hebben op 
dit beleidsplan. De ondersteuning aan zelfstandig ondernemers heeft reeds 
onze aandacht, in samenwerking met de gemeente Utrecht als uitvoerder van 
de Tozo voor Stichtse Vecht. 

 
 


