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Oosterbeek, 25 november 2021 

 
 
Geacht college,  
 

In de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein op 16 november 2021 zijn de concept- beleidsnota’s 

Minimabeleid en Schulddienstverlening gezamenlijk besproken. Beide nota’s waren voorzien van een toelichting 

en vragen voor de adviesraad. Bij de bespreking waren wethouder Joa Maouche en de beleidsmedewerkers 

Jacqueline ter Haar, Maaike den Bakker en Felix van den Belt aanwezig.  

 

Over beide beleidsnota’s werd uitgebreid gediscussieerd. De wethouder en de beleidsmedewerkers gingen 

inhoudelijk in op de gestelde vragen en opmerkingen. Een verslag hiervan is opgenomen in het verslag van de 

adviesraad d.d. 16 november 2021. Omdat wethouder Maouche aangaf de mening van de adviesraad graag in de 

vorm van een schriftelijk advies te willen ontvangen, is het advies in deze brief weergegeven.   

 

Algemeen 

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 belanghebbenden wordt onderstreept. 

 

Aandachtspunten uit de discussie  

- 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, de 

Rechtswinkel). Een generieke aanpak met dorpsgerichte specifieke elementen wordt aanbevolen. Voor de 

communicatie is ook een “minimafolder” en “kindpakketfolder” beschikbaar. Hier zijn volgens de adviesraad 

nog wel verbeteringen in mogelijk. 

- Bedrag noemen: De adviesraad adviseert om in de communicatie niet te spreken over 120% van het wettelijk 

minimum maar richtbedragen te 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.  

- Inkomen boven de grens van 120%. Ook boven de grens van 120% zijn er inwoners die met financiële 

tekorten kampen. De adviesraad adviseert om ook deze inwoners in beeld te krijgen. Het wordt dan mogelijk 

om na te gaan of eventuele andere hulp en ondersteuning geboden kan worden zoals Stichting Leergeld voor 

kinderen. 

- Niet alleen digitaal. Omdat niet alle inwoners digitaal vaardig zijn, bijvoorbeeld ouderen, is praktische hulp 

nodig zoals via de bibliotheek, maar ook via het Sociaal Café, scholen en huisartsen (consulent). Ook het 

sport- en beweegteam kan signalen oppakken. 
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- Intergenerationele armoede. De adviesraad is van mening dat Intergenerationele armoede een specifieke 

aanpak vereist.  

- Vroegsignalering (schulddienstverlening). Vroegsignalering is belangrijk om met name financiële problemen 

zo veel mogelijk voor te zijn.  

- 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.  

- 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. 

 

Wij verzoeken u nota te nemen van deze aandachtspunten. Verder blijft de adviesraad graag betrokken bij het 

vervolg en is bereid hierover mee te denken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum,  

 
C. Hogendorf 
voorzitter 
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