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Geachte mevrouw Dutman,

Op 11 augustus 2020 ontvingen wij van u het advies over de evaluatie van het Beleidskader Armoede 
en Schulden. Hartelijk dank voor uw advies. In uw brief geeft u diverse adviezen en stelt u een aantal 
afsluitende vragen. In deze brief leest u onze reactie op uw adviezen en antwoorden op de door u 
gestelde vragen.

Particulier initiatief
We waarderen het particuliere initiatief in onze gemeente zeer. Zuidplas is gezegend met een rijk en 
divers aantal initiatieven en verenigingen. Deze initiatieven zijn in beeld en de contacten op uitvoerend 
niveau zijn aanwezig. Een aantal van deze initiatieven waren ook aanwezig op de meet up in februari 
2020. Hier bleek dat een deel van de kracht van deze initiatieven juist is dat ze onafhankelijk van de 
gemeente zijn waardoor ze laagdrempeliger hulp kunnen bieden. We zien daarbij onze welzijnspartij als 
de spil in het voorveld van voorzieningen die het particulier initiatief kunnen ondersteunen.

Meetbare doelstellingen
U constateert dat het beleid geen meetbare doelstellingen kent. Het document betreft een tussentijdse 
evaluatie van eerder vastgesteld beleid. We zien dat doelstellingen beter meetbaar gemaakt kunnen en 
moeten worden. Dit zien we breder binnen sociaal domein maar ook daarbuiten. Dit past bij de 
dóórontwikkeling van de P&C cyclus zoals deze is belegd bij de werkgroep dóórontwikkeling P&C 
cyclus.

Desondanks zijn we blij met het inzicht die deze evaluatie geeft over de armoede in Zuidplas en het 
gebruik van diverse regelingen. De Armoedemonitor geeft een goed beeld van de mate waarin 
armoede voorkomt, welke factoren deze huishoudens kenmerkt en van welke voorzieningen gebruik 
gemaakt wordt. Dit geeft handvatten voor de verdere dóórontwikkeling van meetbare doelstellingen.
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Koppeling met financiën
De middelden die het Rijk beschikbaar stelt aan gemeenten ontvangt de gemeente via het 
Gemeentefonds. Het geld voor het armoedebeleid is niet geoormerkt en dus ook niet direct te herleiden 
uit deze inkomsten. De gemeenteraad stelt het budget dat beschikbaar is voor het armoedebeleid vast 
op basis van een inschatting die gemaakt wordt. Bij de in het voorbeeld door u aangehaalde bijzondere 
bijstand maakt de gemeente een inschatting in november van het jaar ervoor. Geld dat overblijft vloeit 
terug naarde algemene middelen.

Betrekken doelgroep en andere partijen
U adviseert de doelgroep op wie het beleid is gericht en andere partijen die actief zijn op dit 
beleidsterrein te betrekken. Wij wijzen u onder andere op de meet up die in februari 2020 is gehouden, 
mede met het doel om input op te halen voor de evaluatie. Daarnaast heeft de gemeente gedurende 
het jaar contact met diversen organisaties die actief zijn op dit beleidsterrein. Ten aanzien van het 
betrekken van de doelgroep zien we ook in de adviesraad, gelet op haar brede samenstelling, een 
gesprekspartner die alle lagen van de samenleving in Zuidplas vertegenwoordigt. Indien u aangeeft 
geen vertegenwoordiging onder minimahuishoudens te ervaren dan gaan we graag met u in gesprek 
tijdens een bestuurlijk overleg om dit te bespreken.

Maatschappelijke ontwikkelingen
U vraagt aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen waarbij u wijst op een verwachtte toename 
van armoede en de gevolgen van de Corona crisis. Als gemeente volgen wij deze ontwikkelingen. Op 
dit moment is er echter nog onduidelijk wat deze ontwikkelingen en gevolgen zullen zijn. Daarbij is onze 
verwachting dat dit niet zo zeer andere maatregelen van de gemeente zal vragen, voor zover we nu 
kunnen overzien. Wel kan het leiden tot een grotere vraag naar inkomensondersteunende 
voorzieningen en/of een grotere vraag naar de voorzieningen van bijvoorbeeld Leergeld en/of het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook de vraag naar schuldhulpverlening zal mogelijk toenemen, zie 
daarvoor het kopje schuldhulpverlening.

Ten tijde van de adviesvraag werden er nog gesprekken gevoerd met Stichting Leergeld en is gebleken 
dat zij al te maken hebben met extra aanvragen als gevolg van de door u geschetste ontwikkelingen. 
Een extra budgetvraag is daarbij toegevoegd aan het beleidskader.

Schuldhulpverlening
We herkennen de door u genoemde punten over schuldhulpverlening. Daarom stelt de evaluatie ook 
verbeteringen voor op het gebied van vroegsignalering, het creëren van één toegangsloket, en 
communicatie. Dit stelt de gemeente in staat om inwoners met (problematische) schulden eerder in 
beeld te krijgen en in een vroeg stadium hulp aan te bieden.

Onlangs is ook vanuit de NW K (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) een brief 
verstuurd aan alle gemeenten in Nederland waarin gemeenten worden opgeroepen om extra te 
investeren in schuldhulpverlening en vroegsignalering. In combinatie met de nieuwe wetgeving wordt er 
extra budget gevraagd aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van deze taken en de (verwachtte) 
grotere vraag naar schuldhulpverlening.

Communicatie
We delen uw dringende oproep tot het bespoedigen van de benodigde communicatie over de 
minimaregelingen. In uw advies spreekt u over een digitale sociale kaart. Onze inspanning focust zich 
op de informatievoorziening rondom de minimavoorzieningen en niet op het gehele sociale domein. Er
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zijn al voorbereidende werkzaamheden getroffen zodat rondom de behandeling van het beleidskader 
armoede en schulden een overzicht van mogelijke voorzieningen op de website van de gemeente 
Zuidplas te vinden is. We starten met alle voorzieningen voor minima met kinderen, waarna spoedig de 
overige informatie zal volgen. Deze informatie zal ook in fiyer vorm beschikbaar worden gesteld.

Startdatum verbeterpunten
U roept het college op om verbeterpunten eerder op te pakken. We hebben ervoor gekozen om een 
realistische planning op te nemen waarbij het merendeel van de verbeterpunten binnen nu en een jaar 
opgepakt worden. Het door u geschetste beeld herkennen wij dan ook niet.

Onderwijs
U adviseert om initiatieven te stimuleren om onderwijsachterstanden te bestrijden. De gemeente zorgt 
in het kader van het armoedebeleid dat kinderen mee kunnen doen op school, Stichting Leergeld en de 
regeling schoolgaande kinderen zijn hier voorbeelden van. Sinds vorig jaar is schuldenproblematiek 
opgenomen in de doelgroep definitie van het VE-programma voor peuters vanaf twee jaar. Dit verloopt 
in samenwerking met het CJG en schoolmaatschappelijk werk.

De schoolprestaties zijn echter de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Schoolbesturen kunnen 
zelf bij diverse instanties subsidies en extra middelen aanvragen. Daarnaast krijgen schoolbesturen 
middelen om onderwijsachterstanden te bestrijden voor specifieke doelgroepen. Tot slot informeert de 
gemeente haar samenwerkingspartners onderwijs en kinderopvang over mogelijke subsidieregelingen 
die er landelijk zijn.

Afsluitende vragen
Verschillen tussen dorpen
De verschillen in kinderarmoede tussen de dorpen zijn zeer waarschijnlijk het gevolg van de grootte van 
de dorpen. Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel zijn de twee grootste dorpen. Grotere plaatsen 
kennen vaak meer armoedeproblematiek dan kleinere plaatsen. Overigens geldt voor alle dorpen dat 
dit (ruim) onder het landelijke percentage ligt van 11%.

Armoede en Jeugdzorg
We zien dat de Jeugdzorg onder alle kinderen in Zuidplas iets lager ligt dan de rest van Nederland. Dit 
kan een deel van het verschil verklaren. Het verschil met andere gemeenten bij jeugdzorg in 
minimahuishouden is echter zo groot dat niet het hele verschil kan verklaren. Andere, aanvullende 
verklaringen hebben wij op dit moment niet.

Regeling schoolgaande kinderen
Bij de communicatie over de voorzieningen zal ook aandacht besteed worden aan de regeling 
schoolgaande kinderen, als onderdeel van het zogenaamde ‘kindpakket’. Een laag bereik is niet per 
definitie de oorzaak van een beperkte bekendheid, noch is het ons doel om 100% bereik onder de 
doelgroep te hebben. De norm is dat iedere inwoner zelfredzaam is. Voor hen die dat (tijdelijk) niet lukt 
staat de gemeente klaar. De regeling schoolgaande kinderen is daar een voorbeeld van. Het wil niet 
zeggen dat iedereen die aan de voorwaarden voldoet er dan ook maar gebruik van moet maken.

Vroegsignalering
Het is correct dat bij vroegsignalering het kan gaan om een schuld van meer dan € 1.000. In dit geval 
zijn we ook afhankelijk van de wet en de AVG. Met de aanpassingen in de Wgs is het mogelijk om de
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signalen van betaalachterstanden te ontvangen als de genoemde termijnen overschreden worden. 
Eerdere signalen zijn niet mogelijk.

Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Leo Burger 
(l.burger@zuidplas.nl) en/of Maureen Val (m.val@zuidplas.nl) via e-mail of bovenstaand 
telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
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