
 

      
 

 
Amendement  

Reg.nr. A 14.2  

 

Agendapunt: Beleidsplan Samen in actie tegen armoede en schulden – minima- en 
schuldhulpverleningsbeleid 2021 t/m 2024 

 

Onderwerp: aanpassen doelstelling 1 Mensen met dreigende financiële problemen zijn zo 
vroeg mogelijk in beeld 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 30 maart 2021. 
 
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor: 
 
Aan het beslispunt 1. ” De visie, doelstellingen en activiteiten per doelstelling van het beleidsplan 
“Samen in actie tegen armoede en schulden – Minima- en schuldhulpverleningsbeleid 2021-2024” 
vast te stellen.” toe voegen sub a.  

a. Met het wijzingen van Doelstelling 1 op pag. 21. ‘Mensen met dreigende financiële 
problemen zijn zo vroeg mogelijk in beeld.’ 

 
 in: 
 

‘We voorkomen dat financiële problemen ontstaan en bestaande problemen 
verergeren.’ 

 

Namens de fracties  

ChristenUnie-SGP  VVD CDA   HVV  SSV 

Ike Roetman  Rick Nederend  Klaas Overbeek Mieke Hoek Riëtte Habes 

 

Toelichting  

Doelstelling 1 moet scherper 
Doelstelling 1 op pagina 21 ‘…mensen zijn zo vroeg mogelijk in beeld’ is geen juiste samenvatting 
van de doelstelling op pagina 22. Daar staat nl. ‘….. zodat we kunnen voorkomen dat’. 
We hechten er waarde aan dat de verkortte weergave van de doelstelling de kern daarvan weergeeft. 
Temeer omdat de uitwerking onder het kopje ‘Concreet betekent dit het volgende’ vooral ingaat op 
activiteiten die plaatsvinden wanneer er reeds schulden zijn of die secundair van aard zijn: 
− Bekendheid met het hulpaanbod (curatief) 
− Nieuwe uitgave minimagids (curatief) 
− Duidelijk en laagdrempelig (secundair) 
− Vroegsignalering door signaal partners (vroegsignalering) 
− Samenwerken met partners om vroeg te signaleren (vroegsignalering) 

Voor: Lokaal Liberaal, VVD, GroenLinks, 
CDA, Streekbelangen, PvdA, 
ChristenUnie-SGP, Het Vechtse 
Verbond, Samen Stichtse Vecht 
Tegen: PVV 
 

Aangenomen, de griffier 



− Inzetten van ervaringsdeskundigen (curatief) 
− Uitbreiding monitor Sociaal Domein (secundair) 
− Kinderen voorlichten (preventief) 
− Project Voorkomen en signaleren (mogelijk preventief 
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