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Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Rucphen 
 
Rucphen, 24 februari 2020 
 
Onderwerp: Nota Integraal Armoede- en Schuldenbeleid  
 
Geachte College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de nota Integraal Armoede- en Schuldenbeleid.  
 
De nota heeft als hoofddoelstelling: “Zorgen dat mensen uit armoede komen”, en kenmerkt zich 
door integraliteit in de volledige breedte van het sociaal domein, en een regionale aanpak van de 
De6 gemeenten.  
 
Dit sluit geheel aan bij de visie en uitgangspunten van de adviesraad Sociaal Domein. 
Structurele schulden en armoede is complex en ontstaan door een combinatie van meerdere 
oorzaken, waarin de omgeving, bewust of onbewust gedrag, gebeurtenissen of persoonsgerichte 
factoren een belangrijke rol spelen.   
 
Het harmoniseren van processen, werkwijze en afstemming in de regio kan bevorderend en 
stimulerend werken om domein-overstijgend de burger te helpen bij (structurele) schulden en 
armoede. Het bevordert de transparantie en overzicht voor alle belanghebbende partijen.  
 
Tegelijkertijd adviseren wij aandacht te hebben voor de reeds bestaande lokale initiatieven waarbij 
professionele en vrijwillige organisaties samenwerken. 
Benut en promoot de kracht van het bestaand netwerk van familie, vrienden of buren én vrijwillige 
organisaties binnen onze de gemeente.  
 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 5 tot 7,5% problematische schulden hebben zonder 
schuldhulpverlening en 8 tot 10% tot de risicogroep behoort. Deze 2 categorieën zijn niet goed in 
beeld en vallen niet altijd onder het label kwetsbare groepen. Zo woont een derde van arme 
huishoudens in een koopwoning met vaak een kleine of negatieve overwaarde.    
Om vroegtijdig in te grijpen is het van belang dat zowel de burger als organisaties de problematische 
schulden signaleren en weten waar ze naar toe kunnen voor ondersteuning.  
Voldoende capaciteit van de schuldhulpverlener voor lange termijn periode, met hulp van het 
bestaande netwerk vergroot de kans op duurzame verandering. 
 
Wij vragen u in de uitvoering van het beleid bewustwording en structurele scholing op te nemen voor 
alle belanghebbende partijen. Het zou goed zijn dat er vanuit de professionele en vrijwillige 
organisaties binnen het gehele sociale domein deelgenomen wordt aan een vaste werkgroep 
rondom armoede en schulden.   
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In andere delen van de regio wordt gewerkt met een formulierenteam en sociale Raadslieden. Wij 
krijgen signalen dat dit gemist wordt in de gemeente Rucphen en vragen u te onderzoeken of deze 
ondersteuning mogelijk is.  
 
Toegankelijke informatievoorzieningen is van belang als burgers dreigen vast te lopen. Om de juiste 
hulp op het juiste moment te kunnen inzetten moet men weten waar je terecht kunt voor een 
hulpvraag bij een professionele dan wel vrijwillige organisatie.  
Wij vernemen regelmatig signalen van de inwoners van de gemeente Rucphen dat de 
informatievoorziening van het sociaal domein niet altijd duidelijk, overzichtelijk en toegankelijk is. 
Om vroegtijdig en preventief te schakelen vragen wij u dit te verbeteren zodat burgers weten waar 
men naar toe kan voor hulp en ondersteuning.  
Als goed voorbeeld delen wij de duidelijke website van Gemeente Moerdijk https://www.ons-
moerdijk.nl  
 
Het vroeg- eropaf beleid is goed initiatief. Zodra schulden voor de eerste keer geconstateerd worden 
is het belangrijk om op korte termijn een integraal plan te maken zodat de situatie zo snel mogelijk 
gesaneerd kan worden. Om in deze overbruggingsperiode de schulden niet verder op te laten lopen 
vragen wij te onderzoeken of schulden tijdelijk bevroren kunnen worden. Dat is een effectievere, 
goedkopere oplossing dan wanneer iemand nog verder in de schulden terecht komt.   
 
Voor WMO, jeugd en werk in het sociaal domein geldt dat één integraal plan moet worden opgesteld 
in het geval van multiproblematiek. De adviesraad steunt het voornemen om ook armoede en 
schuldhulpverlening hierbij te betrekken. Ook om prioriteit te geven aan het stabiliseren van de 
schuldensituatie bij meervoudige problematiek waar schulden deel van uitmaken, waarbij als 
uitgangspunt geldt dat er een integrale begeleiding geboden wordt. 
 
Problematische, langdurige schulden vraagt veel van de burger, zijn omgeving en de samenleving.  
Uit onderzoek blijkt dat voor elk huishouden met ernstige financiële problemen de samenleving 
100.000 euro betaald. 
Het is belangrijk dat bij deze specifieke groep erkent wordt dat structurele ondersteuning 
noodzakelijk is. Beschermingsbewind zal dan als langdurige maatregel moeten worden getroffen.   
 
De regionale nota leent zich bij uitstek om bij multiproblematiek een integrale aanpak vorm te gaan 
geven.     
Zo werken een aantal grote steden met het doorbraakfonds. Dit fonds stelt zo nodig een bedrag 
beschikbaar, neemt een besluit bij tegengestelde regels of legt verbindingen tussen instanties die 
elkaar nog niet vonden. Daarmee kan een doorbraak geforceerd worden. De adviesraad vraagt u 
samen met de andere De5 gemeenten en belanghebbende partners te onderzoeken of een 
programmatische, integrale aanpak voor de groep problematische schulden tot de mogelijkheid 
behoort.  
 
Tot slot vragen wij in het bijzonder aandacht voor een integraal, kindgericht armoedebeleid dat het 
leven van kinderen op alle vlakken verbetert en ondersteunend werkt voor het gehele gezin.  
De aanwezigheid van kind-voorzieningen in alle De6 gemeenten zorgt voor een regionale basis in 
bestaanszekerheid van gezinnen. Ook in onze gemeente is er aandacht voor jeugdarmoede, 
desondanks is het een thema wat makkelijk op de achtergrond verdwijnt. 
Wij vragen u beleid te formuleren dat deze groep kinderen structureel worden opgevolgd en ze als 
ervaringsdeskundigen te betrekken bij de ontwikkeling van kindgericht armoedebeleid en kind-
voorzieningen, zodat het aansluit bij de behoefte en de kwaliteit van hun leefomgeving.  
 
Wij vertrouwen u met onze reacties van dienst te zijn en zijn gaarne bereid ons advies verder toe te 
lichten. 
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Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
 
Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens  
Secretaris  
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