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Beste leden van de Wmo-adviesraad,
Wij danken u voor uw uitgebrachte advies van 3 juli 2017 met betrekking tot het Beleidsplan
Integrale Schulddienstverlening Gemeente Renkum 2017 -2020.
Wij hebben uw opmerkingen en advies meegenomen in onze besluitvorming. Onderstaand treft u
onze reactie op uw advies aan:
De Wmo-adviesraad geeft aan dat het stuk goede samenhang vertoont met de kadernotitie Sociaal
Domein. De leden ondersteunen het idee dat vroegsignalering van groot belang is bij het
structureel aanpakken en terugdringen van schuldenproblematiek.
De leden vragen de gemeente specifieke aandacht te geven aan de volgende doelgroepen:


Gezinnen met schulden, waarvan het jongste kind 18 jaar wordt. Dit met het oog op het
vervallen van veel toeslagen en regelingen voor 18+’ers.



31- tot 50-jarigen en alleenstaanden. Dit vanwege het relatief hoge aantal
schulddienstverleningstrajecten onder deze inwoners. Het advies is om deze doelgroepen
beter in kaart te brengen, zodat gepaste ondersteuning geboden kan worden.

De Wmo-adviesraad is positief over de activiteiten van de Rechtswinkel en ziet daarom graag een
intensieve samenwerking tussen de Rechtswinkel en de gemeente. Verder vragen de leden de
gemeente aandacht te besteden aan de complexiteit van de toeslagensystematiek bij het invullen
van de preventieve maatregelen.
Reactie college:
Wij erkennen dat veel toeslagen en voorzieningen gericht op jongeren vervallen wanneer de
jongere achttien jaar wordt. In het kader van schulddienstverlening leveren wij maatwerk en er zal
daarom altijd per gezin gekeken worden welke hulp er nodig is en welke voorzieningen en toeslagen
aangevraagd kunnen worden.
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Bijlage

Gemeente Renkum
De precieze reden voor de oververtegenwoordiging van alleenstaanden en inwoners tussen de 31
en 50 jaar is onduidelijk. Wellicht spelen bepaalde ‘big life events’, zoals echtscheidingen en een
terugval in het inkomen bij deze inwoners vaker een rol. Door middel van de in het beleidsplan
genoemde preventieve maatregelen proberen wij een zo groot mogelijke groep inwoners te
bedienen. Wij sluiten later dit jaar aan bij Startpunt Geldzaken van het Nibud. Startpunt Geldzaken
biedt een aantal ‘geldplannen’ die aansluiten bij verschillende financiële situaties. Inwoners kunnen
hier gratis en vanuit huis gebruik van maken. De geldplannen helpen bij het snel helder krijgen van
de financiële situatie en geven inzicht in de benodigde stappen om problematische schulden te
voorkomen. Dit achten wij met name waardevol in situaties waarin er een grote levensgebeurtenis
heeft plaatsgevonden en inwoners opnieuw een balans moeten vinden.
In het kader van integraal werken is het van belang goed contact met al onze ketenpartners te
onderhouden. De Rechtswinkel is daar één van. Via de minimafolder informeren wij onze inwoners
over de diensten die zij aanbieden. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten voor intermediairs die de
gemeente organiseert stellen partijen elkaar tevens op de hoogte van hun werkzaamheden.
De complexiteit van het toeslagensysteem heeft met name betrekking op toeslagen van de
Belastingdienst. Hier hebben gemeenten geen invloed op. Wij ondersteunen onze inwoners op dit
vlak met informatie en advies.
Wij danken u voor het uitgebrachte advies.
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