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Loon op Zand, 17 februari 2020
Betreft: Beleidsplan Schuldhulpverlening
Geacht College

De Wmo Adviesraad heeft kennis genomen van het concept beleidsplan ‘Integrale schuldhulpverlening 20202024’.
Aan dit plan is zichtbaar hard gewerkt. Het bevat in hoge mate die dingen die men in een dergelijk plan zou
mogen verwachten. De Wmo Adviesraad kan zich dan ook goed vinden in de gedachtegang die leidraad is
geweest voor deze nota. Niettemin heeft de Wmo Adviesraad nog wel een paar kanttekeningen en
opmerkingen.
• In het beleidsplan wordt gewag gemaakt van het feit dat landelijk de kosten bijzondere bijstand
beschermingsbewind de afgelopen jaren met meer dan 100 % gestegen zouden zijn en dat zou zich
nog steeds doorzetten (blz 8). Vervolgens wordt daar aan gekoppeld dat dat ook zo zou zijn voor Loon
op Zand. De Wmo Adviesraad zou daar toch wel enige onderbouwing van terug willen zien in het plan.
• Op bladzijde 11 wordt gesteld dat er geen cijfers beschikbaar zijn omtrent het maatschappelijk
rendement van preventie. Die stelling vindt de Wmo Adviesraad te gemakkelijk. Het is evident dat
preventie tot forse kostenbesparingen kan leiden. De Wmo Adviesraad had op zijn minst verwacht dat
er op dit punt enige vingeroefeningen zouden worden uitgevoerd. Daarnaast had men ook enkele
voorbeelden kunnen noemen waar en hoe maatschappelijke winst door preventie te bereiken is.
• De Wmo Adviesraad vraagt zich af of het voorgestelde preventiebeleid wel voldoende toegesneden is
op de bereikbaarheid van alle in het beleidsplan genoemde risicogroepen.
• Op bladzijde 17 is sprake van de zogenaamde wanbetalersregeling, De regeling wordt uitgelegd, maar
vervolgens wordt gesteld dat ervoor gekozen is om die niet toe te passen. Dat vindt de Wmo
Adviesraad allicht jammer, maar als de gemeente de regeling toch niet toepast, lijkt het wenselijk om
deze regeling dan ook niet te noemen.
• Ten aanzien van het kostenplaatje is het de Wmo Adviesraad niet duidelijk of het gaat om de totale
kosten van uitvoering van het plan of dat het gaat om de meerkosten. Als dat laatste het geval is dan
zou het naar de smaak van de Wmo Adviesraad toch alle aandacht verdienen om veel nadrukkelijker
de maatschappelijke opbrengst in kaart te brengen. € 170.000 méér inzetten voor iets waarvan niet
duidelijk gemaakt kan worden wat dat de gemeente, inwoners en betrokkenen oplevert is niet
logisch.
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Met betrekking tot om preventie en vroegsignalering zou de inschakeling van schuldhulpverleners en
ervaringsdeskundigen niet alleen, nuttig, mar ook goedkoop en effectief kunnen zijn. Dat geldt
overigens niet alleen voor zaken in de sfeer van schuldhulpverlening, maar ook voor ontzorging en
ondersteuning.
Een zorgvuldige en verantwoorde incasso is, naar de mening van de Wmo Adviesraad, gebaat bij een
nauwe afstemming met Baanbrekers en mogelijk ook met andere gemeentelijke organisaties
Verder wil de Wmo Adviesraad het college graag in overweging geven om naast de visie en missie ook
de ambitie van de gemeente in het plan op te nemen. Bijvoorbeeld Iets in de trant van:
o Het voorkomen van schulden in plaats van het aanpakken van schulden is de kern en de
ambitie van het schuldhulpverleningsbeleid van Loon op Zand. Voorkomen is beter dan
genezen.
! De gemeente wil vermindering van problematische en risicovolle schulden bij
inwoners van Loon op Zand door het bieden van ondersteuning bij het vergroten van
de financiële zelfredzaamheid.
! Wanneer er toch sprake is van een problematische schuldsituatie wil de gemeente
deze inwoners onderstenen bij het aanpakken ervan en hiervoor de juiste
dienstverlening bieden. Uitgangspunt hierbij is dat inwoners in Loon op Zand altijd zelf
verantwoordelijk zijn schulden te voorkomen of aan te pakken.
De Wmo Adviesraad beseft terdege dat de inhoud van deze ambitie niet nieuw is en dat deze ook
zeker op verscheidene plaatsen verspreid in het beleidplan wordt vermeld. Een wat compactere
weergave draagt, volgens de Wmo Adviesraad, bij aan duidelijkheid waar de gemeente voor staat.
Bij de integrale intake hanteert Loon op Zand een stress-sensitieve dienstverlening. Als dit een nieuwe
aanpak is dan vergt dat bijscholing. In het beleidsplan wordt daar geen gewag van gemaakt.
Tot slot heeft de Wmo Adviesraad nog wel een aantal opmerkingen over de tekst van het beleidsplan
zelf. Deze zijn bilateraal aan de betreffende stafmedewerker als suggestie meegegeven. Ook hebben
wij per separate mail de medewerker in kennis gesteld van enkele ogenschijnlijk geslaagde methodes
van aanpak
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