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Beleidsnota Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025
en het Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021–
2025

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Wij danken u voor uw uitgebrachte advies van 16 november 2021 met betrekking tot de
beleidsnota’s Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid 2021–2025 en Integrale
schulddienstverlening gemeente Renkum 2021–2025.
Reactie college:
In deze reactie vindt u steeds eerst het citaat van de opmerkingen van de Adviesraad Sociaal
Domein (hierna: de Adviesraad), gevolgd door ons antwoord. Omdat de nota’s Minimabeleid en
Schulddienstverlening tegelijk zijn besproken, geven wij een gezamenlijke reactie aan de
Adviesraad.
De adviesraad maakt in haar begeleidende brief bij het advies een aantal algemene opmerkingen:
1. ‘In algemene zin is de adviesraad positief over beide nota’s. Ze zijn ambitieus en het komt nu
aan op de feitelijke uitvoering. Gerichte communicatie vooral naar de belanghebbende wordt
onderstreept’.
Reactie op de algemene opmerkingen:
1. In deze nota’s zijn de visies, ambities en doelstellingen op hoofdlijnen opgesteld. De
uitwerkingsplannen komen gedurende de gehele beleidsperiode tot stand. Daarbij hebben wij de
doelstelling de communicatie naar belanghebbenden te verbeteren.
De adviezen (aandachtspunten uit de discussie) met betrekking tot de nota hebben wij
overzichtelijk in een tabel geplaatst. Onze reactie op de adviezen treft u in de kolom ‘Reactie.’
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Gemeente Renkum
Opmerking
Communicatie: Het blijkt in de
praktijk dat bepaalde groepen
inwoners lastig te bereiken zijn.
De gemeente wil de informatie
vooral via netwerkpartners
verspreiden (zoals Renkum voor
Elkaar, Stichting MEE Gelderse
Poort, de Rechtswinkel).

Advies
Hier zijn volgens de adviesraad
nog wel verbeteringen
mogelijk.

Een generieke aanpak met
dorpsgerichte specifieke
elementen wordt aanbevolen.
Voor de communicatie is ook
een ‘minimafolder’ en
‘kindpakketfolder’ beschikbaar.

Reactie
In oktober 2021 hebben wij een
netwerkbijeenkomst gehad met
de netwerkpartners van de
gemeente Renkum. Hier gaven
wij als gemeente-informatie
over de beleidsnota’s
minimabeleid en
schulddienstverlening. We
vroegen netwerkpartners actief
om input, die we in deze
beleidsnota’s hebben verwerkt.
Afgesproken is met de
netwerkpartners om jaarlijks
een netwerkbijeenkomst te
organiseren, zodat wij van
elkaar blijven leren en
gezamenlijk onze doelgroep
kunnen bereiken.

Dorpsgericht werken is een
project in de gemeente
Renkum, die als doel heeft beter
aan te kunnen sluiten bij de
hulpvraag en behoefte van de
inwoners in de dorpen. Door het
hebben van dorpsgerichte
informatie weten we beter wat
er speelt in de dorpen en
kunnen we samen met de
netwerkpartners gericht hulp
bieden.

Bedrag noemen: Veel inwoners
die het betreft hebben namelijk
geen idee dat ze in deze groep
vallen en recht hebben op
voorzieningen. Bedragen maken
het concreter. De in de
minimafolder vermelde
inkomenstabel wordt vaak niet
gelezen. Het verwijzen naar een
website waarop berekend kan
worden of mensen wel of niet
recht hebben op ondersteuning
is vaak te ingewikkeld.

De Adviesraad adviseert om in In de beleidsnota
de communicatie niet te spreken Doorontwikkeling integraal en
over 120% van het Wettelijk
activerend minimabeleid 2021–
Sociaal Minimum maar
2025 wordt gesproken over het
richtbedragen te noemen.
120% Wettelijk Sociaal
Minimum. Het is niet mogelijk
om een richtbedrag te noemen,
omdat het richtbedrag verschilt
per samenstelling van een
huishouden. Wel gaan we
duidelijker beschrijven dat de
voorzieningen van de gemeente
Renkum er ook zijn voor
inwoners met een laag inkomen
uit werk of wanneer de inwoner
werkt als ZZP’er. Daarnaast
gaan we aangeven waar de
inwoner voor hulp terecht kan,
wanneer de inwoner twijfelt of
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de inwoner wel in aanmerking
komt voor een regeling.

Bovenstaande wordt beschreven
in de minimafolder. In de
minimafolder zit ook een
inlegvel, met daarbij
richtbedragen per gezinssituatie
beschreven. De richtbedragen
veranderen elk halfjaar. Het
inlegvel zal om die reden elk
jaar in januari en juli vernieuwd
worden.
Inkomen boven de grens van
De adviesraad adviseert om ook Wij streven ernaar om ook deze
120%: Ook boven de grens van deze inwoners in beeld te
groep inwoners zoveel mogelijk
120% zijn er inwoners die met krijgen. Het wordt dan mogelijk in beeld te krijgen. Ook omdat
financiële tekorten kampen.
om na te gaan of eventuele
in deze groep de zogenaamde
andere hulp en ondersteuning
‘werkende armen’ vallen. In de
geboden kan worden zoals
praktijk blijkt het niet altijd
Stichting Leergeld voor
makkelijk de groep in beeld te
kinderen.
krijgen. Momenteel zijn we
bezig om via
communicatiemiddelen kenbaar
te maken dat inwoners die een
inkomen hebben boven 120%
van het WSM, maar toch
moeilijk rond kunnen komen of
maatschappelijk actief kunnen
blijven, en niet aanmerking
komen voor gemeentelijke
regelingen, toch terecht kunnen
bij andere organisaties/fondsen.
Voorbeelden zijn
Dullertsstichting, Stichting
Leergeld Arnhem en Jeugdfonds
Sport- en Cultuur.
Niet alleen digitaal: Ook het
Omdat niet alle inwoners
De bibliotheken in Renkum en
sport- en beweegteam kan
digitaal vaardig zijn,
Oosterbeek helpen de inwoners,
signalen oppakken.
bijvoorbeeld ouderen, is
wanneer zij moeite hebben met
praktische hulp nodig zoals via het bedienen van bijvoorbeeld
de bibliotheek, maar ook via het een laptop en mobiele telefoon
Sociaal Café, scholen en
en wanneer zij minder
huisartsen (consulent).
taalvaardig zijn. SeniorWeb doet
dat voor de inwoners die de
hulp liever aan huis willen
hebben. Voor de GelrePas wordt
deze hulp al op diverse
manieren gecommuniceerd en
wij gaan dat ook in andere
communicatiemiddelen zetten.
Via het Sport en Beweegteam,
Renkum voor Elkaar, het Sociaal
Café, de scholen en de
consulent van het Sociaal Team
bij de huisartsen, worden
inwoners geïnformeerd over
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Intergenerationele armoede:

onze hulp en voorzieningen en
die van netwerkpartners. In de
komende uitvoeringsperiode
gaan wij deze en de schriftelijke
informatievoorziening verder
verbeteren.
De adviesraad is van mening
Het advies om een specifieke
dat Intergenerationele armoede aanpak te ontwikkelen voor de
een specifieke aanpak vereist. intergenerationele problematiek
van armoede wordt
meegenomen in de komende
uitvoeringsperiode. In de nota:
“Doorontwikkeling integraal en
activerend minimabeleid 2021–
2025” is aangegeven dat wij
extra aandacht besteden aan,
dat kinderen die opgroeien in
armoede gehoord en gezien
worden en dat zij dezelfde
kansen krijgen als de andere
kinderen om hun talent te
ontwikkelen. Hiermee willen we
intergenerationele armoede
doorbreken. Bovendien is er nu
een project (vanuit Veiligheid),
waarbij gezinnen uit een
bepaalde wijk, waarbij
intergenerationele armoede
speelt, het gesprek wordt
aangegaan om te kijken wat er
nodig is om hun situatie te
veranderen.
Dit is opgenomen in de
beleidsnota
Schulddienstverlening.

Vroegsignalering:
Vroegsignalering is belangrijk
om met name financiële
problemen zo veel mogelijk voor
te zijn.
De GelrePas:
Omdat slechts circa de helft van
het aantal inwoners dat daar
recht op heeft en gebruik maakt
van de GelrePas, verzoekt de
adviesraad aan de gemeente
om actief de mogelijkheden van
de Gelrepas onder de aandacht
te brengen.

Het advies om actief de
mogelijkheden van de GelrePas
onder de aandacht te brengen is
opgenomen in de beleidsnota
Minimabeleid en wordt
meegenomen in de komende
uitvoeringsperiode.
Het doel van de vernieuwde
GelrePas is dat de huidige
pashouders meer gebruik gaan
maken van het aanbod en dat
inwoners die nog geen GelrePas
hebben en daar gebruik van
willen maken, de GelrePas gaan
gebruiken.
Een pas met aantrekkelijker
aanbod, meer gebruiksgemak
en keuzevrijheid leidt tot een
toename van het gebruik van de
pas en een hoger aantal
pashouders. Ons huidige budget
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Meer vrije besteding:

De adviesraad pleit voor meer
vrije besteding van het bedrag,
bijv. voor het aanschaffen van
huisdieren en dierenartskosten.
Dit zou ook een positieve
bijdrage aan eenzaamheid,
welzijn en meer bewegen
kunnen leveren.

Ondernemers: Het is goed dat
de gemeente ook de groep
ondernemers in beeld houdt.
Veel ondernemers hebben het
moeilijk.

Het advies van de adviesraad is
om bijv. ZZP’ers meer onderling
te laten ontmoeten en met
elkaar in contact te brengen
voor het uitwisselen van kennis
en informatie over financiële
zaken. Dit kan preventief
werken op het ontstaan van
schulden.

Zorgplicht voor kinderen: Het
idee is geopperd om ook de
beeldvorming van armoede via
de ‘rijke’ kinderen te
beïnvloeden (niet alles is nodig,
tweedehands ook leuk, andere
talenten ontwikkelen, etc.). Als
mooi voorbeeld wordt het boek
De Bende van Super-Anders
genoemd. Dit zal naar alle
basisscholen in Renkum
gestuurd worden.

voor de GelrePas is gebaseerd
op het zeer lage gebruik van de
oude GelrePas en is niet
toereikend voor een stijging van
het gebruik en het aantal
pashouders.
Op 1 januari 2021 zijn we van
start gegaan met het oude
aanbod van de GelrePas. In de
komende tijd zal daar geleidelijk
in samenwerking met de
pashouders nieuw aanbod aan
worden toegevoegd dat is
afgestemd op de behoefte van
de pashouders. Wij erkennen de
positieve effecten van het
hebben van een huisdier. Eind
2019 hebben wij daarom samen
met twee dierenartsen de
mogelijkheden onderzocht, dat
volwassen pashouders hun
persoonlijk tegoed op de
GelrePas kunnen gebruiken voor
dierenartskosten. Voor het
komende pasjaar gaan we
kijken hoe we hier invulling aan
gaan geven.
Het advies om te stimuleren dat
ZZP’ers elkaar ontmoeten en
kennis uitwisselen wordt
meegenomen in de komende
uitvoeringsperiode.

In het nieuws van deze week
werd verteld dat tweedehands
speelgoed momenteel heel
populair is. Via kringloopwinkels
en Marktplaats wordt nu veel
tweedehands speelgoed
aangeschaft. Aan de ene kant
vanwege duurzaamheid, goed
speelgoed kan makkelijk nog
een ronde mee. Anderzijds
omdat de speelgoedwinkels
minder goed worden
bevoorraad.
In januari gaan wij het boek “De
Bende van Super-Anders” van
Stichting Leergeld Arnhem naar
alle basisscholen in Renkum
sturen. Hiermee kunnen de
scholen samen met de kinderen
het onderwerp armoede
bespreken.
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Wij danken u voor het uitgebrachte advies.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

de secretaris,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn

A.M.J. (Agnes) Schaap

M.G.M. (Maurits
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