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Coronacrisis 
De coronacrisis heeft gevolgen voor de financiële positie van 
huishoudens in ons land en in onze gemeente. Zo ziet 20% van de 
Nederlanders hun inkomen momenteel teruglopen. Mensen maken 
zich meer zorgen over hun financiën en ervaren meer financiële stress. 
Naar verwachting ontstaat er door de crisis een nieuwe groep 
kwetsbaren met financiële problemen. Hoe groot die groep zal zijn, 
weten we nog niet. Een deel van hen kan snel weer het oude inkomen 
verdienen als de maatregelen zijn versoepeld. Bij een ander deel 
kunnen de problemen in ernst toenemen(1). 
Met de voorstellen in deze notitie willen we meer dan voorheen de 
nadruk leggen op het vroegtijdig signaleren en oplossen van financiële 
problemen. Door de crisis moeten we daar sneller mee beginnen dan 
we hadden voorzien. De gevolgen hiervan (een toenemend beroep op 
voorzieningen en regelingen) hebben we nog niet in beeld. Ook weten 
we nog niet wat eventuele extra kosten zijn en of het Rijk gemeenten 
extra financiering biedt om hierin te investeren.  
De kans is groot dat we op korte termijn met aanvullende maatregelen 
(moeten) komen of maatregelen vervroegd uit te voeren om de 
gevolgen van de crisis op te kunnen vangen.  
 
(1) Verslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis 
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Inleiding 
Veel mensen in onze gemeente hebben te maken met armoede en/of 

schulden. Er zijn 2.600 huishoudens (9%) die leven van een laag inkomen. 

Iets minder dan de helft daarvan doet dat al langer dan vier jaar. Een laag 

inkomen kan ertoe leiden dat mensen niet volledig mee kunnen doen aan 

de samenleving en hun kinderen niet kunnen sporten of mee kunnen op 

een werkweek van school. 

Daarnaast is een laag inkomen één van de oorzaken van financiële 

problemen. Wanneer je weinig geld hebt, is het moeilijker om aan je 

financiële verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld omdat je een 

(financiële) tegenvaller niet kunt opvangen. Er zijn ook andere 

omstandigheden (ziekte, echtscheiding of werkloosheid) waardoor 

mensen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen of de grip op hun 

financiën verliezen. In totaal zijn er in Assen ruim 8.000 huishoudens met 

betalingsachterstanden. Bij 2.000 van hen is dat een achterstand van 

langer dan drie maanden. Lang niet iedereen met financiële problemen 

vraagt hulp. Schaamte, onwetendheid of het ontkennen van problemen 

staan het maken van die stap vaak in de weg. Gevolg is dat wanneer zij 

wél hulp vragen, de schulden vaak al flink zijn opgelopen. Mensen die een 

beroep doen op onze schuldhulpverlening hebben gemiddeld € 50.000 

schuld bij 15 verschillende schuldeisers.  

Armoede en schulden vormen in onze gemeente (net als elders) een 

probleem en zorgen ervoor dat mensen niet volwaardig mee kunnen 

doen aan de samenleving. Dat heeft ook consequenties voor de  

 

 
1 Het hebben van betaald werk is een nog steeds één van de belangrijkste voorwaarden 
om armoede te bestrijden, ook al leidt de flexibilisering van de arbeidsmarkt ook bij 
werkenden steeds vaker tot problemen. Het beleid op dit gebied hebben we vastgelegd in 

 

gezondheid en het vermogen van mensen om tot oplossingen te komen in 

een situaties waarin dat juist zo nodig is.  

Als gevolg van de coronacrisis worden deze problemen op korte termijn 

groter. Dit heeft gevolgen voor het inkomen en de financiële situatie van 

een groot aantal inwoners.  

Als gemeente bieden we onze inwoners op verschillende manieren hulp 

bij het voorkomen, verlichten of oplossen van armoede en schulden. 

Bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij het vinden van een betaalde 

baan1, door minimaregelingen of door schuldhulpverlening. Veel van de 

hulp op financieel gebied is gericht op het oplossen van problemen en het 

bieden van inkomensondersteuning. Gezien de omvang van de groep met 

risico op schulden is het echter verstandiger om meer aandacht te 

besteden aan het signaleren, voorkomen en vroegtijdig aanpakken van 

problemen. En dat kunnen we niet alleen. Er is nu al een groot aantal 

organisaties actief dat hulp biedt aan Assenaren die het financieel moeilijk 

hebben. Sommige doen dat vanuit een opdracht van de gemeente en 

sommige vanuit een eigen motivatie en op basis van vrijwillige inzet. We 

vinden het belangrijk dat al deze organisaties vanuit hun ervaring en 

expertise meedenken en meewerken aan toekomstige oplossingen.  

Daarbij realiseren we ons overigens heel goed dat de gemeente niet in 

staat is om alle vormen armoede op te lossen. Economische 

omstandigheden en landelijke regelgeving zijn hiervoor van veel groter 

belang. Wel kunnen we proberen om de negatieve gevolgen ervan zoveel 

mogelijk te voorkomen en bestrijden.  

het beleidskader van de Participatiewet. In deze nota besteden we er daarom geen 
aandacht aan. 
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Een brede aanpak: het proces 
Voor een succesvolle aanpak van (financiële) problemen van onze 

inwoners is het noodzakelijk om kennis en ervaringen uit de praktijk te 

benutten en in een open gesprek tot oplossingen te komen. In de 

afgelopen periode hebben we daarom met veel verschillende partijen in 

de gemeente gesproken over de manier waarop we armoede en schulden 

kunnen voorkomen, bestrijden en oplossen. Die gesprekken vormen het 

fundament van onze brede aanpak.  

Zo hebben betrokken professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties, 

individuele vrijwilligers en betrokken inwoners, ervaringsdeskundigen en 

raadsleden de gemeente mee kunnen geven welke thema’s zij belangrijk 

vinden en waar verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande aanpak. We 

hebben gesproken met externe deskundigen over bewezen effectieve 

interventies. Met de fondsen die deel uitmaken van het kindpakket 

hebben is een nieuwe aanpak voorbereid. Met scholen hebben we 

afgesproken om in beeld te brengen op  welke manier we samen kunnen 

zorgen dat kinderen volwaardig mee kunnen doen.  

Een eerste concept van dit document hebben we vervolgens opnieuw aan 

de professionals en vrijwilligers uit het veld voorgelegd. Ook is het 

onderwerp besproken met de kinderraad.  

Uit deze gesprekken bleek een grote mate van overeenstemming over de 

thema’s en de aanpak. Daaruit kwam vooral de overtuiging naar voren dat 

de bestrijding van armoede en financiële problemen van onze inwoners 

gebaat is bij partijen die samen zorgen voor de noodzakelijke hulp en 

ondersteuning. In deze nota formuleren we op basis van dit proces een 

nieuwe aanpak voor armoede en schulden. Dit vraagt om concrete acties. 

We doen dat in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Dat bestaat voor 

 
2 CMO Stamm 

een deel uit concrete maatregelen en aanpassingen op de korte termijn 

en voor een deel uit gezamenlijk te ontwikkelen werkwijzen en 

maatregelen. Daarin is ruimte om met alle betrokkenen te komen tot een 

optimale aanpak.  

Cijfers2 
• In 2018 moesten 2600 huishoudens in onze gemeente rondkomen 

van een laag inkomen (8,7%). Een laag inkomen komt het vaakst voor 

bij eenoudergezinnen met minderjarige kinderen. 

• Van de kinderen in de gemeente leven er 1100 in een gezin met een 

inkomen onder de lage inkomensgrens. Dat is 7,9% van alle kinderen. 

   

• In de afgelopen jaren is het aantal huishoudens met een laag inkomen 

gedaald (van 9,8% in 2013 tot 8,7% in 2018. 
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1. Visie en uitgangspunten 
Zoveel mogelijk van onze inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen. 

Dat betekent dat zij werken, een opleiding volgen en actief (kunnen) zijn 

op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Volwaardig meedoen 

begint bij deelname van kinderen. We willen dat zij in staat zijn zich een 

goede startpositie te verwerven als zij de school verlaten. Volwaardig 

meedoen betekent ook dat mensen (zoveel mogelijk) financieel 

zelfredzaam zijn of zelfredzaam worden. Wanneer mensen moeite 

hebben om mee te doen of zichzelf te redden, kunnen ze een beroep 

doen op een stevig vangnet. Dat vangnet wordt gevormd door inwoners 

zelf, (organisaties van) vrijwilligers en door professionals in buurtteams en 

andere gemeentelijke organisaties. 

1. Armoede en schulden voorkomen 
Voorkomen is beter dan genezen. We willen (gevolgen van) armoede 
en schulden zoveel mogelijk voorkomen.  
a. We zorgen dat mensen bestaande regelingen optimaal benutten 
We zorgen ervoor dat onze inwoners voorzieningen optimaal benutten: 
landelijke regelingen, gemeentelijke regelingen en energieleveranciers en 
ziektekostenverzekeraars. 

b. We zijn er vroeg bij 
We sporen samen met onze partners (financiële) problemen in een vroeg 
stadium op en bieden inwoners zo vroeg mogelijk ondersteuning. Dan zijn 
mensen immers vaak nog in staat om zelf (of met lichte vormen van hulp) 
problemen op te lossen en zijn de financiële problemen nog beheersbaar. We 
zoeken aansluiting bij de momenten waarop zich risico’s voordoen (life-
events). 

2. Kinderen doen mee en starten weerbaar en schuldenvrij aan hun 
loopbaan 

Alle kinderen krijgen de kans om volwaardig mee te doen: op school en in hun 
vrije tijd. De financiële situatie van hun ouders vormt daarvoor geen 
belemmering. Gedurende hun schoolloopbaan is er aandacht voor financiële 
educatie. 

3. We bieden verlichting aan mensen met weinig inkomen 
We bieden mensen met een laag inkomen financiële ondersteuning. Daarbij 
ligt de nadruk op mensen die langdurig op een laag inkomen zijn aangewezen. 

4. We zorgen voor een goed werkend netwerk en zo licht mogelijke 
vormen van hulp 

Voorkomen, bestrijden en verlichten van armoede en schulden vragen om 
samenwerking en afstemming. We willen helder maken wie onze partners zijn: 
zij krijgen waardering en ruimte om hun bijdrage te leveren. Als gemeente 
willen we de totstandkoming van dat netwerk bevorderen. We doen dat door 
een mix van sturing, contractbeheer, facilitering en ondersteuning. 

5. We sluiten aan bij wat inwoners nodig hebben 
De situatie is voor elke inwoner anders. Ook gaan problemen op het gebied 
van financiën vaak samen met problemen op andere leefgebieden: 
gezondheid, laaggeletterdheid en werk. De omstandigheden van de inwoner 
bepalen de aard van de hulp. Dat bekent dat onze ondersteuning integraal is 
en dat professionals ruimte hebben om tot passende oplossingen te komen. 
Dat betekent ook een verschuiving van generieke maatregelen naar 
individuele oplossingen. 
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2. Wat doen we al? 
Op dit moment voeren wij en de door ons ingeschakelde partijen en 

vrijwilligersorganisaties al de nodige maatregelen uit om armoede en 

schulden te voorkomen en te bestrijden.  

2.1. Voorkomen en signaleren 
Om te voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen, kennen 

we een aantal regelingen: 

• Bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten als gevolg van 

bijzondere omstandigheden; 

• Een individuele inkomenstoeslag voor personen met een langdurig 

laag inkomen; 

• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor mensen op het 

sociaal minimum; 

• Een collectieve ziektekostenverzekering voor iedereen met een laag 

inkomen; 

• Een witgoedregeling voor personen met een langdurig laag inkomen; 

• Een kindpakket met vergoedingen voor het meedoen van kinderen uit 

minimagezinnen 

Daarnaast zijn met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het 

signaleren en oplossen van betalingsachterstanden. Ook kunnen inwoners 

bij een aantal organisaties terecht om in kaart te brengen van welke 

regelingen zij gebruik kunnen maken en welke leveranciers (energie, 

telecom, ziektekostenverzekeringen) voor hen leiden tot de laagste 

kosten en/of het laagste financiële risico. Dit gebeurt met de 

“Voorzieningenwijzer”.  

2.2.  Oplossen 
Wanneer mensen financiële problemen hebben, wordt afhankelijk van de 

doelgroep ondersteuning geboden door de buurtteams, WPDA, 

vrijwilligersorganisaties, de GKB en de financieel regisseurs. Bij de GKB 

gaat het om schuldregelingen voor mensen met problematische schulden. 

Vaak gaan deze samen met vormen van budgetbeheer of 

beschermingsbewind. Ook worden financiële zaken geregeld voor mensen 

die dat zelf niet meer kunnen (beschermingsbewind). Dat gebeurt vaak bij 

private bewindvoerders (die de gemeente betaalt). 

2.3. Kinderen doen mee en hebben een goede start 
De gemeente kent een Meedoen-regeling voor kinderen die op het 

primair- of voortgezet onderwijs zitten. Daarnaast wordt subsidie 

verstrekt voor een kindpakket dat bestaat uit vergoedingen van het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Stichting Leergeld en een tweetal 

andere fondsen. Deze fondsen verstrekken onder andere vergoedingen 

voor contributies en lessen en voor schoolkosten die ouders moeten 

maken. Onze welzijnsorganisatie biedt daarnaast voorlichting over het 

omgaan met geld en de (financiële) gevolgen wanneer jongeren 18 jaar 

worden.  

2.4. Een netwerk van partijen 
Zoals gezegd zijn er verschillende partijen die ondersteuning bieden aan 

inwoners met een laag inkomen of financiële problemen. In de eerste 

plaats zijn dat onze “eigen” organisaties (WPDA, GKB en Vaart Welzijn) die 

een bijdrage leveren aan de financiële stabiliteit, het oplossen van 

problematische schulden en aan de noodzakelijke gedragsverandering. 

Daarnaast zijn er maatschappelijke organisaties die inwoners 

ondersteunen bij hun thuisadministratie of als maatje optreden bij het 

oplossen van financiële vraagstukken. Ook zijn er organisaties die mensen 

met weinig leefgeld voedselhulp bieden of helpen met (gratis) kleding, 

woninginrichting en speelgoed.  
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3. Wat gaat goed, wat kan beter? 
We hebben in de afgelopen periode in beeld gebracht wat er goed gaat 

en wat er beter kan. Dat hebben we gedaan door individuele gesprekken 

met bestaande (contract-) partners en (samen met leden van de 

gemeenteraad) met een groot aantal personen die betrokken zijn bij het 

thema tijdens een thema-avond in maart 2020. De uitkomsten zijn 

getoetst bij de partijen aan de hand van een bespreeknotitie.  

3.1. Wat gaat goed? 
• Het bereik van minimaregelingen is hoog (zie onderzoek Rekenkamer 

2018). Het lukt ons dus om middelen voor inkomensondersteuning 

terecht te laten komen bij de doelgroep; 

• Er zijn veel actieve en betrokken organisaties die een bijdrage leveren 

aan het voorkomen en oplossen van armoede en schulden en die 

hierbij de samenwerking zoeken; 

• Onze organisaties leveren apart en gezamenlijk kwalitatief goed werk 

op het gebied van schuldregelingen, financiële stabiliteit en 

ondersteuning. Zij komen daarnaast regelmatig met innovatieve 

oplossingen om de inkomenssituatie van inwoners te verbeteren. Zo 

is door gezamenlijke partijen de Voorzieningenwijzer ingezet. Dit leidt 

ertoe dat minima bestaande voorzieningen beter benutten en een 

hoger besteedbaar inkomen krijgen. Ook leiden afspraken over het 

vroeg signaleren van betalingsachterstanden bij de huur tot een 

extreem laag aantal huisuitzettingen; 

In onze gemeente is er dus een stevige basis voor een gezamenlijke 

aanpak van armoede en schulden. 

3.2. Wat kan beter? 
• We hebben lang niet iedereen met problemen in beeld. We weten dat 

veel meer mensen te maken hebben met financiële problemen dan 

mensen die worden ondersteund door één van de partijen in onze 

gemeente. Dat betekent dat er meer aandacht nodig is voor het 

voorkomen en vroegtijdig signaleren van financiële problemen en 

schulden en voor de toegankelijkheid tot hulp; 

• We vragen soms teveel van mensen met financiële problemen. We 

moeten er meer rekening mee houden dat deze leiden tot stress die 

het vermogen om oplossingen te vinden vermindert. Dat betekent dat 

we gezamenlijk moeten kiezen voor een aanpak die daar rekening 

mee houdt.  

• We hebben niet altijd inzicht in de resultaten van de verschillende 

aanpakken en de samenwerking, waardoor het niet eenvoudig is om 

die aanpakken te verbeteren of om goede aanpakken te continueren; 

• Organisaties hebben niet altijd zicht op wat andere organisaties doen 

en wie welke inwoners kan ondersteunen. Ook weet men niet altijd 

bij wie men binnen de gemeente terecht kan. Daarnaast heeft de 

gemeente in de afgelopen periode (te) weinig aandacht voor de 

(samenwerking met en tussen) ketenpartners gehad.  Er is meer 

aandacht nodig voor de manier waarop verschillende organisaties 

met elkaar samenwerken en welke rol en positie zij daarin krijgen.  

• De manier waarop de gemeente de regelingen inricht en hierover 

communiceert zijn vaak te moeilijk: dit kan simpeler; 

• De aanpak voor jongeren kan eenduidiger. Deze is nu te versnipperd 

en vertoont te weinig samenhang met en aansluiting bij het beleid 

van scholen; 

Er gaat veel goed, maar er is ruimte voor verbetering. Die ruimte zit in 

meer aandacht voor vroegsignalering, in dienstverlening die meer 

rekening houdt met de stress die financiële problemen met zich mee 

brengen, in betere voorlichting en in het versterken en ondersteuning van 

de samenwerking tussen partijen in de keten.  
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4. Wat gebeurt er om ons heen? 
Het terrein van armoede en schulden is volop in ontwikkeling. Zowel 

landelijk, regionaal en lokaal is het één en ander in beweging. De 

belangrijkste ontwikkelingen zetten we hieronder op een rij. 

4.1. Landelijke ontwikkelingen 
• De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening wordt aangepast. 

Wijzigingen in deze wet maken gegevensuitwisseling over 

betalingsachterstanden mogelijk en verplichten de gemeenten om na 

een signaal actie te ondernemen; 

• Gemeenten krijgen expliciet de opdracht om ook schuldhulpverlening 

te bieden aan ondernemers die in de problemen komen; 

• Er is een kanteling gaande over de manier waarop tegen het 

schuldenprobleem wordt aangekeken. Uit onderzoeken wordt steeds 

duidelijker dat het hebben van financiële problemen vaak gepaard 

gaat met problemen op andere levensgebieden. Ook wordt 

duidelijker dat armoede en financiële problematiek gevolgen hebben 

voor het vermogen van mensen om hun problemen op te lossen en 

de mate waarin de problemen hen zijn “aan te rekenen”. 

• Er worden op basis van die veranderde kijk landelijke aanpakken 

ontwikkeld waarin overheden samen met banken, woningcorporaties, 

energieleveranciers en verzekeraars samenwerken om schulden te 

voorkomen en op te lossen. Een voorbeeld hiervan is de Nationale 

Schuldhulproute, waar mensen in een vroeg stadium gewezen 

worden op manieren om (weer) grip te krijgen op hun financiën of 

verwezen worden naar passende ondersteuning. De Staatssecretaris 

heeft samen met het Nibud gemeenten uitgenodigd om hieraan deel 

te nemen; 

4.2. Lokale en regionale ontwikkelingen 
• In de strategische agenda van de Vereniging Drentse Gemeenten is 

het oplossen en voorkomen van problematische schulden één van de 

focusopgaven. Er vindt nu binnen de deelnemende gemeenten een 

inventarisatie plaats naar de huidige inzet en de verbeterpunten. Ook 

de provincie stimuleert gemeenten om op dit onderwerp van elkaar 

te leren en de ondersteuning te verbeteren; 

• Wij krijgen regelmatig verzoeken van partijen die een rol willen en/of 

kunnen spelen binnen onze gemeente op het gebied van armoede en 

schuldhulpverlening. Dat leidt soms ook tot onrust bij bestaande 

partijen. Omdat een duidelijk afwegingskader ontbreekt, is het niet 

eenvoudig om deze aanvragen op hun (meer)waarde te beoordelen; 

• We zijn binnen onze gemeente gestart met een pilot voor financieel 

regisseurs om de route naar de tweedelijns schuldhulpverlening in 

kaart te brengen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om 

problemen op te lossen met “lichtere” vormen van ondersteuning. 

• Binnen het gehele sociale domein streven we er naar dat de hulp die 

we mensen bieden zo laagdrempelig en licht mogelijk is en willen we 

het beroep op “zwaardere” (geïndiceerde) vormen van hulp terug te 

dringen. Daar is een goed werkend “voorliggend veld” voor nodig, 

waar we samen met anderen aan werken. 

• Er zijn veel inwoners die gebruik maken van een vorm van 

bewindvoering. Dat aantal is in de afgelopen periode sterk 

toegenomen. Dat geldt ook voor de kosten. Bewindvoering is een 

zwaar instrument. Naar ons idee zijn er mogelijkheden om op een 

andere manier inwoners te ondersteunen bij het beheer van hun 

financiën. We zijn binnen de GR GKB aan het onderzoeken hoe we 

ervoor kunnen zorgen dat we alternatieve vormen van ondersteuning 

kunnen organiseren.  
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5. Wat willen we gaan doen? 
Wat ons betreft gaan we een aantal zaken anders doen en kiezen we voor 

een aanpak die beter is, simpeler is en meer samenhang vertoont. We 

onderscheiden daarin vier thema’s: (1) een simpele basis, (2) voorkomen, 

vroeg signaleren en snel oplossen, (3) alle kinderen doen mee, (4) sterke 

ketens bouwen en (5) meer nadruk op maatwerk. Hieronder schetsen we 

kort welke maatregelen we willen nemen, waarom we dat willen doen en 

wat daarvan de consequenties zijn. 

5.1. Zorgen voor basisvoorzieningen, heldere communicatie en 

de menselijke maat 
Uit onderzoeken weten we dat mensen die langdurig moeten leven van 

een laag inkomen geld tekortkomen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld 

geen geld is om noodzakelijke producten te vervangen wanneer deze 

kapot gaan. Hiervoor is er een individuele inkomenstoeslag (IIT). In onze 

gemeente wordt deze verstrekt wanneer mensen langer dan drie jaar zijn 

aangewezen op een uitkering en die een inkomen hebben onder de 120% 

van het sociaal minimum. Deze ruimhartige toepassing houden we in 

stand. Ook de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (voor 

mensen met een inkomen onder het sociaal minimum) behouden we, 

evenals de mogelijkheid om bij bijzondere noodzakelijke kosten een 

beroep te doen op de bijzondere bijstand. Tenslotte kunnen mensen met 

een laag inkomen een beroep blijven doen op een collectieve 

ziektekostenzekering, waarbij we wel onderzoeken of deze voor onze 

inwoners altijd de meest passende oplossing is. Wel maken we deze 

regelingen voor mensen zo simpel en toegankelijk mogelijk. We zorgen 

dat de informatie begrijpelijk is. En we zorgen dat het niet moeilijk is om 

een aanvraag in te dienen. Dat geldt voor al onze ondersteuning. Ook is 

het voor onze inwoners duidelijk bij wie ze moeten zijn om ondersteuning 

aan te vragen. En zijn ze niet op het juiste adres, dan zorgen de 

ketenpartners ervoor dat dat wel gebeurt. Onze inwoners kunnen erop 

rekenen dat er oog is voor hun situatie en dat gemeente en partners 

samen met hen naar passende oplossingen zoeken. 

Veranderingen 

• De informatie over regelingen wordt duidelijker. De 

aanvraagprocedures en formulieren maken we voor iedereen helder 

en begrijpelijk; 

• De gemeente (en andere organisaties) zijn gemakkelijker te vinden; 

• We leggen meer nadruk op het vinden van oplossingen op basis van  

de individuele omstandigheden van onze inwoners. Dat betekent een 

verschuiving van middelen: we laten de huidige witgoedregeling 

vervallen en de vrijkomende middelen zetten we in voor maatwerk en 

preventie.  

5.2.  Voorkomen, vroeg signaleren en snel oplossen 
Mensen met schuldproblemen melden zich (te) laat voor hulp. Dat 

betekent wanneer zij dat wel doen de financiële problemen inmiddels 

onbeheersbaar zijn geworden en dat hun persoonlijke situatie vaak sterk 

is verslechterd. De stress die deze problemen met zich meebrengt zorgt 

ervoor dat mensen niet meer in staat zijn om goede keuzes te maken, laat 

staan om zelf tot een oplossing te komen. Dat betekent dat we ons de 

komende periode veel nadrukkelijker richten op het voorkomen van 

financiële problemen. Dat doen we op twee manieren:  

i. Door mensen hulp te bieden bij situaties in hun leven die tot 

financiële risico’s leiden: bij werkloosheid, echtscheiding en ziekte en 

bij de start van hun zelfstandigheid (18 jaar). We maken met onze 

partners een plan voor een life-event aanpak waarin we afspraken 

maken over het gericht benaderen van personen die met een life 

event te maken krijgen. Daarbij bouwen we voort op de bestaande 

activiteiten, zoals die bijvoorbeeld bij Vaart (18+) en bij WPDA 

(werkloosheid en scheiding) al worden uitgevoerd. 



9 | B r e d e  a a n p a k  a r m o e d e  e n  s c h u l d e n  
 

ii. Door flink in te zetten op het vroegtijdig signaleren van 

betalingsachterstanden en financiële risico’s. En door vervolgens de 

mensen direct in contact te brengen met instrumenten of 

ondersteuning die bij hen passen. Daarbij maken we gebruik van de 

Nationale Schuldhulproute (en Geldfit) én van de partners in onze 

gemeente. We maken met alle partners afspraken over signalering, 

verwijzing en ondersteuning en over wie welke vorm van 

ondersteuning biedt aan welke doelgroep. We stimuleren dat 

ondersteuning gelijktijdig en in samenhang wordt aangeboden, 

bijvoorbeeld door vrijwilligers te koppelen aan personen die een 

schuldtraject doorlopen. We ondersteunen onze partners door 

middel van het overdragen en delen van kennis. Daarbij gaat het 

zowel om “technische kennis” over routes en regelingen als om 

effectieve manieren om mensen met financiële problemen te 

ondersteunen (“stress-sensitieve dienstverlening”). 

De wijze waarop signalen die de gemeente ontvangt op basis van de 

nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening worden “verdeeld” 

maakt daar onderdeel van uit. Waar mensen behoefte hebben aan 

inzicht in de regelingen waar zij recht op hebben, maken we actief 

gebruik van de Voorzieningenwijzer om de financiële situatie van 

mensen te versterken. 

Kenmerken van de ondersteuning 
• Zo licht en dichtbij mogelijk; 

• Integraal: samenhangende problemen worden in samenhang opgelost; 

• de ondersteuning moet passen bij de situatie van de inwoner; 

• Gericht op een structurele oplossing; 
Wanneer we ervoor kiezen om ondersteuning zo licht als mogelijk te laten 

zijn, is een goed inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van belang. Dat 

betekent dat we deze met alle partijen goed in beeld willen brengen. 

Daarbij horen ook duidelijke afspraken over de inschakeling van 

professionele organisaties wanneer  “lichtere” vormen van ondersteuning 

niet voldoende zijn. Zo kiezen we ervoor om bij problematische schulden 

deze zo snel mogelijk op te lossen. We doen dat bij voorkeur met een 

saneringskrediet, zodat mensen in één keer van hun schuldeisers af zijn 

en er één schuldeiser resteert. Dat geeft mensen de ruimte om weer grip 

te krijgen op hun situatie en te werken aan een structurele oplossing van 

onderliggende problemen. Saneringskredieten kennen echter ook een 

aantal nadelen. Samen met de GKB willen we bekijken of hiervoor een 

nieuwe (door hen ontwikkelde) methode kan worden toegepast. 

Geen enkele inwoner met schulden is gelijk. Het oplossen van schulden 

wordt daarom gekoppeld aan ondersteuning die past bij de situatie van 

de inwoner. Deze kan afhankelijk van de situatie van die inwoner 

betrekking hebben op het overdragen van kennis, het aanleren van 

competenties, het activeren of het veranderen van het gedrag. Hierbij is 

nadrukkelijk aandacht voor budgetcoaching.   

Veranderingen 

• We zorgen dat we financiële risico’s en problemen van onze inwoners 

sneller zien. We doen dat samen met andere partijen in onze 

gemeente en maken hier afspraken over. Afspraken over de verdeling 

van de signalen over betalingsachterstanden maken daar onderdeel 

van uit; 

• We maken andere afspraken over het aanbod aan 

schuldhulpverlening, waarbij we sneller overgaan tot het benutten 

van een saneringskrediet en waarbij we de termijnen waarbinnen 

afspraken met schuldeisers worden gemaakt, verkorten; 

• We ondernemen actie om het beroep op beschermingsbewind terug 

te dringen en om te buigen naar andere vormen van ondersteuning 

bij financieel beheer. Dat doen we op middellange termijn door 

maatregelen te nemen om meer zeggenschap te krijgen over de 

toegang tot beschermingsbewind en op korte termijn door optimaal 

gebruik te maken van het adviesrecht dat we als gemeente krijgen. 
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Dat recht geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium bij de 

rechter alternatieve vormen van ondersteuning te bepleiten. 

Bijzondere doelgroepen 

• Jongeren vormen een specifieke doelgroep bij het bieden van 

schuldhulpverlening. Daar komen we op terug bij het thema “alle 

kinderen doen mee”. We starten een pilot Opkopen van schulden 

voor jongeren, die we benutten we om te beoordelen wat de effecten 

en kosten zijn van deze vorm van schuldhulpverlening; 

• Ondernemers vormen een specifieke doelgroep bij het bieden van 

schuldhulpverlening. Net als andere inwoners hebben zij recht op 

ondersteuning bij schulden. Tot nu toe werd die ondersteuning 

geboden vanuit de Drentse Zaak. Deze dienstverlening wordt nu 

onderdeel van het totale aanbod aan gemeentelijke 

schuldhulpverlening en wordt georganiseerd door de gemeente. De 

komende periode verwachten we als gevolg van de coronacrisis een 

groei in de (nu nog beperkte) ondersteuningsvraag op dit terrein. We 

onderzoeken hoe we bij het oplossen van schulden optimaal gebruik 

kunnen maken van de mogelijkheden van de BBZ en de WGS; 

• Nieuwkomers hebben vaker te maken met financiële problemen en 

armoede. In de nieuwe Inburgeringswet is geregeld dat zij in de eerste 

zes maanden financieel worden ontzorgd (vaste lasten worden door 

de gemeente vanuit de uitkering betaald) en financieel redzaam 

worden gemaakt. Deze groep bieden wij gedurende die periode (of 

langer waar nodig) budgetbeheer en coaching, zodat zij in staat zijn 

om daarna zelfstandig hun financiën te beheren; 

5.3.  Alle kinderen doen mee 
We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen op school, 

dat zij lid kunnen zijn van verenigingen op het gebied van sport en cultuur 

en dat zij zo zorgeloos en zorgenvrij mogelijk kunnen starten aan hun 

volwassen leven. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

ouders, school, gemeente en verenigingen om dit mogelijk te maken. 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, maken we 

afspraken met scholen over de manier waarop zij leerlingen uit arme 

gezinnen in de gelegenheid stellen om mee te kunnen doen aan de 

activiteiten op of via school. En maken we afspraken over de manier 

waarop de gemeente (rechtstreeks of via fondsen) aansluit met 

aanvullende vormen van ondersteuning.  

Die ondersteuning heeft nu de vorm van een kindpakket. Dat bestaat uit 

vergoedingen vanuit een aantal fondsen en een aparte Meedoenregeling 

voor schoolgaande kinderen. Die regelingen kennen dubbelingen in 

verstrekte voorzieningen en het is voor mensen (daarom) niet altijd 

duidelijk voor welke vergoedingen ze waar moeten zijn. Dat willen we 

daarom vereenvoudigen. Daarnaast is de Meedoenregeling een generieke 

regeling. De werkwijze van de fondsen biedt meer mogelijkheden tot 

maatwerk op basis van een beoordeling van wat in de situatie van een 

kind werkelijk nodig is. Tenslotte hebben de fondsen mogelijkheden om 

andere middelen te genereren én zorgt een landelijke website mogelijk 

voor een groter bereik. We heffen daarom de Meedoenregeling op en 

brengen de vergoedingen onder bij de fondsen. 

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat er een sterke samenhang is tussen 

het leren omgaan met geld op jonge leeftijd en de eventuele 

aanwezigheid van financiële problemen op latere leeftijd. Een goede 

manier om armoede te voorkomen is dus om jongeren te leren met geld 

om te gaan en hun te leren hoe financiële producten werken en welke 

risico’s daaraan zitten. We weten dat ouders steeds minder aandacht 

besteden aan de financiële weerbaarheid van hun kinderen. Voor 

kinderen uit gezinnen met voldoende inkomen komt dit vaak doordat 

ouders de volledige kosten van kleding, schoenen en smartphones van 
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hun kinderen betalen. Voor kinderen uit arme gezonnen komt dit vaak 

omdat er (als gevolg van de stress die armoede met zich meebrengt) 

minder ruimte en tijd is om hier aandacht aan te besteden. Wat ons 

betreft reden genoeg om samen met de scholen en onze partners 

afspraken te maken over financiële opvoeding en weerbaarheid. Niet in 

de vorm van een project, maar als structureel onderdeel van het 

curriculum.  

Tenslotte weten we uit onderzoek dat jongeren soms financiële risico’s 

lopen omdat zij nog niet in staat zijn om de gevolgen van financiële 

keuzes te overzien. Een deel van de jongeren heeft dan ook al te maken 

met schulden. Die kunnen van invloed zijn op de mogelijkheden die zij 

hebben om een opleiding te volgen of aan het werk te gaan. Wij willen 

voorkomen dat jongeren hierdoor een valse start krijgen waarvoor zij een 

hoge prijs moeten betalen. We starten daarom een pilot waarin wij de 

schulden van jongeren opkopen die zij deels in natura kunnen 

terugbetalen.  

Veranderingen 

• We richten ons naast het stimuleren van meedoen op het voorkomen 

van financiële problemen in de toekomst; 

• Meedoen stimuleren en financiële redzaamheid versterken is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen die dicht bij de 

kinderen staan: scholen, welzijnsorganisaties en fondsen. We maken 

duidelijke afspraken over welke rol- en taakverdeling voor kinderen 

tot het beste resultaat leidt; 

• We heffen de meedoenregeling in zijn huidige vorm op. De 

vergoedingen brengen we onder bij de fondsen en zetten we in voor 

goede afspraken met scholen; 

• We geven jongeren met een schulden een kans op een beter 

perspectief door hun schulden op te kopen en hen te stimuleren aan 

hun toekomst te werken;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verstaan we onder meedoen? 

We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen op school, dat 

zij lid kunnen zijn van verenigingen op het gebied van sport en cultuur en 

dat zij zo zorgeloos en zorgenvrij mogelijk kunnen starten aan hun 

volwassen leven. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

ouders, school, gemeente en verenigingen om dit mogelijk te maken. Wat 

ons betreft betekent meedoen dat kinderen: 

1. Deel kunnen nemen aan alle activiteiten op school. De financiële 
situatie van ouders mag er nooit toe leiden dat kinderen bewust of 
onbewust worden uitgesloten van activiteiten op of via school. Dat 
houdt onder andere in dat zij kunnen beschikken over een laptop of 
tablet om schoolopdrachten te kunnen maken. Het houdt ook in dat zij 
deel kunnen nemen aan activiteiten die vanuit de school worden 
georganiseerd, zoals excursies of reizen.  

2. Kinderen kunnen lid worden van een sportvereniging (of een culturele 
vereniging) en beschikken over de noodzakelijke materialen. De 
financiële situatie van ouders mag er nooit toe leiden dat kinderen die 
dat graag willen, niet kunnen voetballen of volleyballen. De contributie 
en een minimaal pakket aan benodigd materiaal moet voor ieder kind 
betaalbaar zijn. 

3. Kinderen kunnen zwemmen. De financiële situatie van ouders mag er 
niet toe leiden dat kinderen niet in de gelegenheid zijn om een 
zwemdiploma te halen. Kunnen zwemmen is van belang voor hun 
deelname aan gezamenlijke sociale activiteiten én voor hun veiligheid.  

4. Kinderen kunnen zorgeloos en zorgenvrij starten aan hun volwassen 
leven. Dat houdt in dat kinderen zo goed mogelijk zijn toegerust om 
hun financiële zaken te kunnen regelen. Ze weten hoe zij met geld om 
moeten gaan en welke keuzes zij moeten maken. Mochten zij 
onoplosbare schulden hebben opgebouwd, dan krijgen ze een kans om 
deze op te lossen. Zodat zij “schoon” van start kunnen. De hulp die wij 
bieden, gebruiken we om met hen afspraken te maken om hun positie 
(op de arbeidsmarkt) te versterken.  
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5.4. Sterke ketens bouwen 

Armoede signaleren en bestrijden kan het beste wanneer alle betrokken 
organisaties optimaal samenwerken op basis van de ondersteuning die 
onze inwoners nodig hebben. Daarbij erkennen we de rol en kwaliteit van 
alle betrokken organisaties. Van onze professionele organisaties (WPDA. 
GKB en Vaart Welzijn) vragen we om de regie te nemen over de 
ondersteuning van onze inwoners en afspraken met elkaar en andere 
partijen te maken op basis van duidelijk geformuleerde doelstellingen. Als 
gemeente stimuleren we en faciliteren we het maken van deze afspraken. 
We doen dat op verschillende manieren: 

i. We maken afspraken met partijen die een bijdrage kunnen leveren 
aan de bestrijding of verlichting van armoede en/of schulden en/of 
aan het versterken van financiële redzaamheid. Die afspraken gaan 
over taken, doelgroepen, aansluiting met andere organisaties en de 
inzet van voorzieningen en regelingen. Ook maken we afspraken hoe 
de gemeente deze organisaties faciliteert: bijvoorbeeld door een 
subsidie, door een duidelijk aanspreekpunt, door deskundigheid en 
kennis van de sociale kaart te bevorderen. We maken een 
afwegingskader waaraan we huidige en nieuwe “toetreders” toetsen. 
Elementen van dat kader zijn of de activiteit bijdraagt aan de doelen van het 
gemeentelijk armoedebeleid, of de activiteit aanvullend is op wat er nu al 
gebeurt, of men bereid is een bijdrage te leveren aan de gehele keten en aan 
activiteiten om die te versterken (leerkringen, kwaliteitstoetsen) en of men 
bereid is inzicht te geven in de aard en omvang van de doelgroep die men 
heeft ondersteund; 

ii. We brengen duidelijk in beeld bij welke organisaties inwoners terecht 
kunnen voor welke vormen van ondersteuning en we zorgen dat 
inwoners en organisaties hierover duidelijk worden geïnformeerd;  

iii. We stimuleren en faciliteren netwerken en overleggen tussen de 
verschillende partijen in de gemeente;  

iv. We stimuleren deskundigheidsbevordering bij de verschillende 
partijen. Het gaat dan zowel om kennis over routes en regelingen als 

het kunnen werken met bewezen effectieve vormen van 
ondersteuning. Deskundigheidsbevordering en training vindt wat ons 
betreft plaats op basis van gedeelde uitgangspunten van de 
dienstverlening die we inwoners willen bieden. De ontwikkelde 
methodieken op het gebied van stress-sensitieve dienstverlening zijn 
daarbij een goede basis. 

v. We stimuleren en faciliteren de samenwerking in de keten door de 
aanstelling van financieel regisseurs. Zij stimuleren partijen om samen 
te werken aan het doel dat voor de inwoner bereikt moet worden. Bij 
knelpunten of vragen treden zij op als aanspreekpunt. Waar 
regelgeving de beste oplossing in de weg staat, kunnen zij beschikken 
over een (maatwerk)budget. Uit de huidige ervaringen van de 
financieel regisseurs concluderen we dat deze rol het best kan 
worden uitgevoerd als dit vanuit een uitvoerende rol gebeurt. Het 
uitvoeren van de toegangsfunctie voor de Wet Gemeentelijke 
Schuldhulpverlening blijkt daarvoor een goed middel. 

Veranderingen 

• Als gemeente kiezen we er nadrukkelijk voor om problemen op het 

gebied van armoede en schulden met anderen in onze gemeente op 

te lossen. Daarbij wordt onze rol die van ketenregisseur. Dat betekent 

dat wij met partijen helder in kaart brengen wat er van hen verwacht 

wordt en wat hun positie in de keten is. Het betekent ook dat voor 

alle partijen duidelijk is wat zij van de gemeente kunnen verwachten. 

Als gemeente zorgen we voor een duidelijk aanspreekpunt en heldere 

afspraken waar we elkaar op kunnen aanspreken.  We stimuleren het 

werk en de samenwerking van alle partijen, faciliteren dat en zorgen 

voor ruimte om vanuit ervaringen en deskundigheid van de betrokken 

organisaties te komen tot verbeteringen van de ondersteuning van 

onze inwoners. Voorkomen en bestrijden van armoede en schulden is 

een kwestie van lange adem. Dat betekent dat we streven naar 

langdurige partnerschappen.  
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5.5. Oplossingen op maat 
Mensen met financiële problemen verschillen. Zowel oorzaken als 

gevolgen variëren sterk. Om individuele inwoners te ondersteunen is het 

dus belangrijk dat professionals (en in sommige gevallen vrijwilligers) 

gebruik kunnen maken van de meest passende regeling of vorm van 

ondersteuning. En als die niet voorhanden is, moet er op maat een 

oplossing gevonden kunnen worden. 

Veranderingen 

• We zorgen langzaam maar zeker voor een verschuiving van generieke 

regelingen naar oplossingen op maat. We beginnen daarmee door het 

Kindpakket anders in te gaan richten. Ook het afschaffen van de 

witgoedregeling zorgt voor een budget dat door professionals kan 

worden ingezet om problemen op te lossen. De komende periode 

gaan we daar (op basis van ervaringen en resultaten van de eerste 

verschuivingen) mee door. 

6. Samenhang met andere terreinen 
Financiële problemen komen vaak niet alleen. Zo weten we dat 

problemen op het gebied van financiën vaak samenhangen met een 

slechte gezondheid, laaggeletterdheid en werkloosheid of onzekere 

werksituaties. Dat betekent dat wanneer we een probleem op één terrein 

signaleren, het van belang is om ook problemen op andere leefgebieden 

te kunnen herkennen. Hieronder noemen we er een tweetal. 

Laaggeletterdheid 

Laaggeletterdheid en armoede en schulden hangen sterk met elkaar 

samen. Het is dus van belang om wanneer we financiële problemen 

signaleren ook te beoordelen of er sprake is van laaggeletterdheid en of 

we mensen kunnen verleiden hieraan iets te gaan doen. Dat kan immers 

bijdragen aan het voorkomen van financiële problemen in de toekomst. 

We maken daarom afspraken met onze samenwerkende partijen over het 

signaleren van laaggeletterdheid en de manier waarop mensen worden 

gestimuleerd om hiervoor ondersteuning te zoeken. 

Het aanvragen van regelingen en het zoeken van hulp is bovendien niet 

altijd eenvoudig. Veel informatie die we verstrekken is voor een deel van 

onze inwoners moeilijk te begrijpen. We gaan de komende periode 

daarom de belangrijkste informatiebronnen op het gebied van financiën 

leesbaarder maken.   

Inburgering 

Van de niet-westerse migranten leeft ruim 20% in armoede. In eerste 

instantie is het van belang om de arbeidsmarktpositie van deze groep te 

versterken. De nieuwe inburgeringswet geeft de gemeente daar extra 

middelen voor. Daarnaast is het van belang dat deze inwoners vanaf hun 

aankomst in onze gemeente leert hoe ons (financiële) systeem werkt en 

hoe zij grip houden op hun financiën. Het voorkomen van armoede en 

schulden wordt in de nieuwe wet opgelost door in de eerste zes maanden 

van de inburgering nieuwkomers financieel te ontzorgen en hen 

gedurende die periode financiële coaching en training te geven. Het is van 

belang dat we na afloop van die periode in beeld houden of men daarna 

financieel redzaam is. 

Energie-armoede 

Armoede hangt vaak samen met lage inkomsten, maar ook met hoge 

uitgaven. Zo is er in Nederland bij 650.000 huishoudens sprake van 

energie-armoede: zij zijn meer dan 10% van hun inkomen kwijt zijn aan 

energielasten. Het is aannemelijk dat het deze groep niet lukt om te 

investeren in maatregelen die het energieverbruik in de toekomst kunnen 

verlagen. College en raad van onze gemeente hebben met name zorgen 

over de investeringsmogelijkheden van woningeigenaren met een laag 

inkomen en de vraag of zij in staat zijn “mee te kunnen” in de 
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energietransitie. De komende periode onderzoeken we hoe groot dit 

probleem in onze gemeente is en hoe we kunnen komen tot een aanpak 

die het voor inwoners toch mogelijk maakt investeringen te doen die hun 

energielasten verlagen, die hen (meer) financiële ruimte geeft en die 

bijdragen aan duurzaamheid van onze gemeente. 

7. Samengevat: een nieuwe aanpak 
 

Uitgangspunten • Op de persoon gericht, preventie, samenwerking 

De basis • Heldere informatie en simpele 
aanvraagprocedure 

• Menselijke maat 

Voorkomen en 
signaleren 

• Nadruk op vroeg signaleren van problemen 

• Inzet van de nationale Schuldhulproute (Geldfit) 
en afspraken met partijen in Assen 

Snel oplossen • Problematische schulden snel oplossen 

Ketens bouwen • Gemeente richt zich op het stimuleren en 
ondersteunen van samenwerking tussen 
professionele en vrijwillige organisaties en werkt 
voortdurend met hen aan verbeteringen  

Kinderen doen 
mee 

• Meedoen nu én een basis voor meedoen in de 
toekomst: structureel aandacht voor financiële 
educatie en schuldenvrije start 

• Afspraken met scholen 

• Meedoenregeling aanpassen en onderbrengen 
bij fondsen 

• Opkopen van schulden bij jongeren 

 

8. Resultaten bepalen 
Met de veranderde aanpak willen we (binnen onze mogelijkheden) 

bereiken dat: 

1. Minder mensen in armoede leven; 

2. Kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen op school en in de vrije 

tijd; 

3. Kinderen financieel redzaam en schuldenvrij zijn wanneer zij de 

school verlaten; 

4. Mensen met een laag inkomen gemakkelijk een beroep kunnen doen 

op regelingen die voor hen bedoeld zijn; 

5. Financiële problemen van onze inwoners vroeg worden gesignaleerd 

en door hen zelf of met lichte vormen van ondersteuning worden 

opgelost; 

6. Problematische schulden snel en duurzaam worden opgelost; 

De komende periode willen we samen met de partners beoordelen hoe 

we die resultaten zo concreet mogelijk kunnen beschrijven en op welke 

manier we die monitoren. 

9. Maatregelen 
In deze nota formuleren we een aanpak op het gebied van armoede en 

schulden. Dat vraagt nog om concrete acties. We doem dat in de vorm 

van een uitvoeringsprogramma dat voor een deel bestaat uit 

aanpassingen van regelingen en acties op de korte termijn en voor een 

ander deel uit gezamenlijk te ontwikkelen werkwijzen en maatregelen. 
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Uitvoeringsprogramma 
In onze nota hebben wij het vaak over “het maken van afspraken” met partijen. Dat doen we niet voor niets. We vinden het belangrijk dat we gezamenlijk 

met alle partners werken aan een nieuwe aanpak met een verschuiving naar preventie en vroegsignalering, lichtere vormen van ondersteuning, snel 

oplossen van problematische schulden en gezamenlijk werken aan doelstellingen. Hieronder zetten we op een rij wanneer we welke afspraken willen 

hebben gemaakt. Dit is een concept-agenda. In september wordt deze definitief gemaakt. 

Thema Onderwerp Actie Uitkomst Wanneer 

Basis Informatie 
toegankelijker 
maken 

1. De informatie over regelingen en organisaties is vindbaar, 
toegankelijk en in eenvoudige taal. 
2. Aanvraagprocedures zijn eenvoudig en zonder dubbelingen. 

1. Aanpassingen van de website 
2. Aanpassingen 
aanvraagprocedures regelingen 
3. Sociale kaart 

Q1 2021 

Voorkomen 
en signaleren 

Vroegsignalering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. We sluiten ons aan bij de Nationale Schuldhulproute en 
introduceren Geldfit, zodat inwoners vroeg worden doorgeleid 
naar juiste vormen van hulp. We maken afspraken met partijen 
naar wie we mensen kunnen doorverwijzen; 
2. We bereiden ons voor op de invoering van de aanpassing van 
de WGS waarin we worden verplicht om bij signalen met een 
passend aanbod te komen. We komen samen met onze 
partners tot een aanpak waarin inwoners door de juiste 
organisaties worden ondersteund.  
3. We bieden deskundigheidsbevordering aan medewerkers en 
vrijwilligers van onze partners zodat zij weten waar zij 
informatie kunnen vinden. 
4. We vragen partners om samen een Life-event aanpak te 
ontwikkelen, dat vroegtijdige signaleren mogelijk maakt.  
5. Financiële ontzorging voor inburgeraars en het versterken 
van de financiële redzaamheid 
6. Aanpak energiearmoede: aansluiten bij de uitkomsten van de 
verkenning maatwerkmogelijkheden voor woningeigenaren 
met een laag inkomen 
 
Bij deze aanpakken vormt het signaleren en voorkomen van 
laaggeletterdheid een integraal onderdeel. 

1. Set van afspraken met 
belangrijkste  partijen over welke 
rol zij spelen en welke personen 
kunnen worden doorgeleid via 
Geldfit (eventueel met een 
tussenstation) 
2. Plan van aanpak invoering WGS 
(voorstel naar de raad) 
 
3. Organisatie van een leernetwerk 
en (gezamenlijk met partijen op te 
stellen) scholingskalender(voor 
professionals en vrijwilligers) 
4. Life event aanpak 
5. Aanpak financiële ontzorging en 
redzaamheid in beleidsnota Wet 
Inburgering 
6. Uitkomsten verkenning 

Q1 2021 
 
 
 
 
 
Q1 2021 
 
 
Q2 2021 
 
 
 
Q2 2021 
Q4 2020 
 
 
Q2 2020 
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 Snel oplossen 1. We nemen in de prestatieovereenkomsten met verbonden 
partijen afspraken op over de termijn van afhandeling van de 
schuldproblemen 
2. We onderzoeken of we een pilot kunnen starten met een 
aanpak voor het oplossen van schulden door middel van 
flexibele saneringskredieten 
3. We bieden ondersteuning aan ondernemers met schulden 

1. Aanpassing overeenkomst met 
verbonden partijen 
 
2. Pilot (raad geïnformeerd) 
 
 
3. Aanpassing (raad geïnformeerd) 

Q4 2020 
 
 
Q1 2021 
 
 
Q4 2020 

 Beschermings-
bewind 

1. We maken een plan van aanpak beschermingsbewind waarin 
we het beroep op deze vorm van hulp terugdringen. 

1. Voorstel naar raad Q2 2021 

 Opkopen schulden 
voor jongeren 

1. We starten een experiment met het opkopen van schulden 
voor jongeren. We doen dat op basis van een 
JeugdPerspectieffonds.  

1. Raad wordt geïnformeerd Q1 2021 

Kinderen 
doen mee 

Scholen en 
armoede 

1. Op basis van een gezamenlijke analyse met scholen maken 
we afspraken over de manier waarop scholen omgaan met 
kosten voor leerlingen, over financiële redzaamheid en over het 
signaleren van armoede. 

1. set van afspraken met scholen 
(raad geïnformeerd via brief) en 
gevolgen voor fondsen 

Q1 2021 

 Kindpakket 1. De ondersteuning van kinderen op het gebied van sport, 
cultuur en welzijn gaan we eenvoudiger maken en beleggen bij 
de fondsen. De meedoen-regeling heffen we op. Onderdelen 
daarvan worden overgeheveld naar de fondsen.  

1. voorstel naar raad (met 
aanpassing verordening meedoen) 

Q4 2020 

Sterke ketens 
bouwen 

Subsidies 1. We maken afspraken met de belangrijkste partijen die als 
partner meewerken aan de  van armoede en schulden (voor 
wie, welke ondersteuning, welk resultaat) 

1. vastleggen afspraken en subsidie 
2. mogelijk subsidieverordening  

Q2 2021 

 Deskundigheidsbev
ordering  

1. Programma leernetwerken en gezamenlijke 
deskundigheidsbevordering 

Zie voorkomen en signaleren  

 Financieel 
regisseurs 

1. Op basis van evaluatie: veranderde inzet financieel regisseurs 
met als doel de samenwerking in de keten te versterken en de 
kwaliteit van de dienstverlening te bevorderen. 

1. Voorstel naar raad (met 
evaluatie pilot) 

Q2 2021 

Alle thema’s Monitoring 1. We leggen vast hoe we de resultaten uit hoofdstuk 8 
operationaliseren en meten en wat dit betekent voor de 
informatie die betrokken partijen periodiek verstrekken. 

1. Uitvoeringsplan monitoring Q4 2020 
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10. Financiën 
Voor het programma is deze collegeperiode jaarlijks 5,9 miljoen euro 

beschikbaar. Deze bedragen zijn inclusief de ambitiemiddelen die in het 

collegeprogramma zijn opgenomen. 

x € 1.000 2021 2022 

Armoede en meedoen 4.495 4.570 

Schuldhulpverlening 1.401 1.316 

Totaal 5.896 5.886 

 

Het uitvoeringsprogramma Brede Aanpak armoede en schulden vindt 

binnen deze begrotingskaders plaats. Wel vinden er verschuivingen plaats 

binnen de verschillende begrotingsposten. Het bepalen van de exacte 

omvang daarvan is onderdeel van het uitvoeringsprogramma. Wel kunnen 

we op basis van de in deze notitie geformuleerde uitgangspunten een 

aantal richtingen aangeven: 

1. De meedoenregeling vervalt in zijn huidige vorm. De middelen 

worden op een andere manier ingezet voor de bestrijding van de 

gevolgen van kinderarmoede. Dat betekent onder andere dat: 

• De subsidies aan de Stichting Leergeld en het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur worden verhoogd; 

• Er middelen beschikbaar komen ten behoeve van het maken 

van afspraken met scholen over het meedoen van kinderen 

en de financiële educatie; 

• Er middelen beschikbaar komen voor andere maatregelen om 

kinderarmoede te bestrijden (maatwerkbudgetten) 

2. De witgoedregeling vervalt in zijn huidige vorm. De middelen worden 

ingezet voor maatwerkbudgetten om individuele problemen van 

inwoners op te kunnen lossen; 

3. Nog niet gealloceerde middelen worden ingezet voor: 

• De vorming van een Jeugdperspectieffonds 

• De uitvoering van de Nationale Schuldhulproute (Geldfit) 

• De ondersteuning en facilitering van de versterking van de 

keten. Omdat we zoveel mogelijk de middelen direct ten 

goede willen laten komen aan de inwoners, doen we voor 

projectkosten waar mogelijk een beroep op subsidies. 

 


