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Geacht college, 
 
Tijdens de vergadering van 12 juni jl. heeft de Adviesraad Participatiewet uw adviesaanvraag 
“Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2017-2020” geregistreerd onder 
nummer AP-B170603 besproken in het bijzijn van mevrouw N. (Nathalie) Rozenveld. 
 
In de toelichting die mevrouw N. Rozenveld ter vergadering geeft blijkt dat de gemeente een regierol 
vervult die loopt van preventie tot nazorg en het hele daarbij behorende tussenliggende proces. In de 
praktijk blijkt dat schulden vaak gerelateerd zijn aan/met andere problemen. De gemeente stelt 
preventie en vroegsignalering op de voorgrond in combinatie met communicatie aan inwoners. De 
adviesraad onderschrijft het belang van deze inzet. Omdat inwoners niet altijd hulp willen vragen, is 
het nodig dat ze zelf de weg kunnen vinden naar een oplossing. Daarnaast zal ook de omgeving goed 
geïnformeerd moeten zijn om de informatie toegankelijk te maken. Dit sluit aan bij het onderwerp over 
de Sociale Kaart/informatie Sociaal Domein van de vorige vergadering. 
 
Vanuit de Adviesraad Participatiewet wordt aangegeven, dat naast de al genoemde organisaties ook 
aan de Rechtswinkel meer aandacht besteed zou kunnen worden, omdat ook deze organisatie op dit 
terrein actief is. Vanuit de Adviesraad komt de vraag of het in het kader van de schulddienstverlening 
niet mogelijk is om tot een beperkte categorisering te komen en vervolgens binnen deze categorieën 
te komen tot een specifiekere aanpak. Te denken valt aan huisproblemen, consumptieve 
overbesteding en tieners als mogelijke indelingsklassen die ieder om een eigen duurzame 
probleemaanpak vragen.  
 
Een ander aandachtspunt betreft de stijgende kosten met betrekking tot de ziektekostenverzekering. 
Het is mogelijk om het eigen risico gespreid in termijnen te betalen. Het aanvragen hiervan is echter 
alleen mogelijk voorafgaand aan een nieuwe polisperiode. Daarnaast is het mogelijk om 
betalingsregelingen te treffen. Mogelijk zou aan het gespreid betalen van het eigen risico vanuit de 
gemeente meer bekendheid gegeven kunnen worden.  
 
De samenwerking die de gemeente Renkum is aangegaan met de Kredietbank is een ander punt van 
aandacht. Het contract tussen de betrokken partijen loopt 1 januari 2018 af. De Adviesraad 
Participatiewet zou graag in grote lijnen van de ontwikkelingen hieromtrent op de hoogte gehouden 
willen worden  
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De Adviesraad Participatiewet kan zich vinden in de opzet en strekking van dit stuk. Wij hopen van 
nadere ontwikkelingen op de hoogte gehouden te worden. Een compliment is op zijn plaats voor de 
goede leesbaarheid van het beleidsplan.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de Adviesraad Participatiewet,
 

      
F.N. Michielsen      M.C. Schippers 
Voorzitter      Secretaris/penningmeester 
 


