
Voorstel voor de reactie op de vragen die gesteld zijn door Riette Habes van Samen 
Stichtse Vecht, over de nota Samen in actie tegen armoede en schulden. 
Behandeling van deze nota in de commissie SD van dinsdag 9 maart 2021 
 
 
 
Wat is de reden dat het saneringskrediet niet is ingevoerd? 
De focus heeft de afgelopen jaren gelegen op preventie en vroegsignalering, hier is veel inzet op 
gepleegd. Helaas heeft het hierdoor langer geduurd dan gewenst voor we hebben kunnen starten met 
het invoeren van saneringskredieten. Inmiddels zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium 
en verwachten we in Q2 van 2021 te kunnen starten met het aanbieden van saneringskredieten. 
 
Waarom is de nota niet SMART opgesteld? Zie rekenkamer onderzoek hoe doelstellingen ook 
concreet en in tijd met worden geformuleerd. Aan de griffie de vraag hoe we met een voorstel 
kunnen komen om de nota concreet te maken. 
In hoofdstuk 5 van de beleidsnota staat beschreven hoe we omgaan met meten en monitoren van dit 
beleid. In overeenstemming met de commissie Sociaal Domein van oktober 2020 is besloten dit 
samen met de klankbordgroep vorm te geven, na vaststelling van het beleidsplan. 
 
Hebben jullie voor mij een overzicht oude regelingen nieuwe regelingen met daarbij de oude 
inkomensplafonds en de nieuwe?  
De inkomensgrenzen in het voorliggende beleidsplan zijn gelijk aan de huidige inkomensgrenzen. Er 
zijn vooralsnog geen nieuwe regelingen toegevoegd. 
 
Er zijn 2 fouten in de stukken: in de nota het woord preventie  en in de verordening wegen 
moet wegens zijn. Zie bijgevoegde printscreens. 
Bedankt voor de alertheid. We passen het aan in de definitieve versies voor de gemeenteraad. 
 
Bij de verordening mist het begrippenkader. 
Hier is voor gekozen, omdat de verordening beperkt in lengte is en voor de begrippen die nadere 
toelichting vereisen wordt verwezen naar de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
 
Bij de evaluatie mist een evaluatie over het gebruik van regelingen van kindpakket en IST. 
Zowel het Kindpakket als de Individuele Studietoeslag zijn recent aangepast door het college. Voor 
beide geldt het uitgangspunt dat we streven naar een zo groot mogelijk bereik. Dit wordt actief 
gemonitord gedurende de looptijd van dit beleidsplan. 
 
Dan mist er een paragraaf preventie bij wat je kunt doen om problemen te voorkomen 
Bijv meedoen met huishoudboekje. Deze regeling staat er nu alleen in als nazorg. Het is juist 
bedoeld als preventiemiddel. 
Preventie is uitgewerkt in doelstelling 1 en daar wordt verderop in het plan ook naar verwezen. 
Preventie is een van de belangrijkste uitgangspunten in het gehele plan. Het huishoudboekje is niet 
alleen voor nazorg en kan ook preventief ingezet worden. 
 
 
Ik mis een concrete indicator bij monitoring op  
Invoeren en implementatie Slim Vertrouwen en op de genoemde cultuurverandering. 
In hoofdstuk 5 van de beleidsnota staat beschreven hoe we omgaan met meten en monitoren van dit 
beleid. In overeenstemming met de commissie Sociaal Domein van oktober 2020 is besloten dit 
samen met de klankbordgroep vorm te geven, na vaststelling van het beleidsplan. 
 
De volgende vragen hebben betrekking op de uitvoering van het beleid. Het beleidsplan is op 
hoofdlijnen geformuleerd, met daarin enkele concrete acties/activiteiten die worden uitgevoerd. De 
uitwerking van het beleid is aan het college. 
 
• Kunnen er heldere voorbeelden voor de bijzondere bijstand worden opgenomen zoals bijv 

het baby uitzet pakket? Daar is door vrijwillige begeleiders om gevraagd. Zie regeling 
Utrecht. En hoe kunnen we deze alsnog invoeren, hij staat nu niet op de gemeentelijke 
website. 



• Vroeger hadden we een quick scan of en voor welke regeling je in aanmerking komt. Deze 
was digitaal. Kan dat weer worden ingevoerd? 

• Er zijn ook budgettrainingen on line beschikbaar, gaan we die ook inzetten? 
• Ik mis inzet op OCO. 
• Ik mis een scan op wijk of gebiedsniveau, dit in relatie tot het inrichten van fysieke 

steunpunten. Als we als doelstelling hebben, hulp dichtbij, dan is die input relevant. 
• Wanneer wordt de mer gedaan. Er staat nu een voornemen in, maar geen concrete datum. 
 
 
Ik zou graag de beantwoording van de vragen geplaatst zien worden in het RIS. 
 
Griffie zouden jullie ook het rekenkamer rapport erbij willen plaatsen. 
 


