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Oosterbeek, 3 juli 2017 

 

Geacht college, 

 

De Wmo-adviesraad heeft het Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2017-2020 besproken  in de 

vergadering van 28 juni 2017. Wethouder Ruwhof en mevrouw Rozenveld hebben tijdens deze vergadering 

toelichting gegeven op dit beleidsplan. Het plan geeft goed weer hoe in Renkum de vertaalslag gemaakt wordt 

van de wettelijke regelingen rondom schulddienstverlening.  

De Wmo-adviesraad ziet in de visie en uitgangspunten een goede cohesie met de eerder uitgebrachte 

kadernotitie Sociaal Domein .  

Dat er een aantal activiteiten opgepakt worden om vooral in de preventieve sfeer te werken is voor de Wmo-

adviesraad goed ontvangen. Vroegsignalering is ook volgens de de Wmo-adviesraad cruciaal om 

schuldproblematiek structureel aan te kunnen pakken.  

De activiteiten hiervoor zijn vooral gericht op de doelgroep 18 t/m 30 jarigen. De Wmo-adviesraad onderschrijft de 

focus op kinderen, maar geeft nog wel mee ook aandacht te hebben voor gezinnen met schulden, waarvan het 

jongste kind 18 jaar wordt; dan vervallen extra voorzieningen gericht op kinderen, maar is de schuldproblematiek 

meestal nog niet verdwenen.  

De gemeente wil beleidsmatig voorkomen dat gebruik van voedselbank, kledingbank, energiebank en dergelijke 

nodig is, door de beslagvrije voet goed en secuur vast te stellen, zodat mensen voldoende overhouden voor hun 

dagelijks levensonderhoud.  

De Wmo-adviesraad constateert in de tabel in Bijlage 1 dat er binnen de gemeente Renkum juist bij de groep 31 

jaar tot 50 jarigen het hoogste percentage personen zijn die schulden hebben.  

De Wmo-adviesraad wil het college dan ook adviseren om deze doelgroep(en) beter in kaart te brengen om zo 

beter zicht te krijgen op de oorzaken achter de schulden. De Wmo-adviesraad is van mening dat er dan pas 

effectiever gekozen kan worden voor preventieve activiteiten.  

Opvallend in dezelfde tabel is dat maar liefst 41 % bestaat uit alleenstaanden. De Wmo-adviesraad adviseert om 

t.a.v. dit gegeven nader onderzoek te doen om met de uitkomst daarvan beter te kunnen anticiperen op de 

oorzaak van deze groep die in de schulden terecht komt.  

De Wmo-adviesraad geeft het advies om ook intensief samen te werken met de Rechtswinkel omdat deze veel 

expertise heeft op dit terrein.  
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Op dit moment is er in de politiek meer aandacht voor de oorzaken van schulden en wordt er voorzichtig 

geconcludeerd dat de toeslagendoolhof een van de oorzaken kan zijn om in de schulden terecht te komen. De 

Wmo-adviesraad adviseert om dit thema mee te nemen in de preventieve maatregelen die de gemeente aan het 

ontwikkelen is.  

De Wmo-adviesraad heeft ook kennis genomen van het advies van de Adviesraad Participatiewet van 22 juni 

2017 over dit onderwerp en steunt de inhoud hiervan. 

Met vriendelijke groet, 

 
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  
 
 
 
     
F.H. Makkinga    E.J. Bolt 
Voorzitter    Secretaris 




