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Geacht college, 

U vraagt ons op 24 september 2020 advies uit te brengen op de hierboven genoemde 

beleidsnota. Op 6 augustus 2020 hebben we al een groot deel van deze nota met uw 

medewerker doorgenomen. Het andere deel ontbrak nog. De suggesties die wij daar naar 

voren hebben gebracht, zijn verwerkt. Op enkele na die we hieronder aan de orde stellen. 

Nu we de gehele beleidsnota onder ogen hebben gekregen, komen we nog tot de volgende 

opmerkingen: 

• In tabel 5 in paragraaf 2.2 wordt Drechterland tweemaal genoemd 

• Aan het eind van paragraaf 3.2 lokale regelingen staat: Op pagina 10 vindt u een 

overzicht van deze regelingen, waar ze toe dienen en hoe vaak er gebruik van is 

gemaakt in 2018 en 2019. Dit moet pagina 11 zijn, doch de aantallen staan er niet bij. 

• Paragraaf 3.5 lijkt te suggereren dat het betalen van de eigen bijdrage voor 

rechtsbijstand wordt gestopt dan wel anders wordt ingericht. Het is ons niet duidelijk.  

• In paragraaf 3.7 wordt gesproken van de alliantie armoede. Wij adviseren om de 

aandacht te richten op bereikbaarheid en vindbaarheid met betrekking tot materiële 

goederen en in te zetten op ervaringsdeskundigen die weten als geen ander wat er 

naast geld en goederen nog meer nodig is om als kind geen stress meer te hoeven 

ervaren. 

• In paragraaf 5 onderdeel schuldhulpverlening en minimabeleid wordt gesproken van 

een applicatie die in een vroeg stadium signalen ten aanzien van 

betalingsachterstanden afgeeft. Deze applicatie heet ‘RIS Vroeg er op af’. Wij geven in 

overweging om de tekst hierover even af te stemmen met de collega’s van 

schuldhulpverlening. Overigens spreekt de beleidsnota van ‘huurder’. Liever willen wij 

dit vervangen hebben door ‘betrokkene’. Immers er kan ook sprake zijn van 

achterstanden bij het betalen van de ziektekostenverzekeraar of nutsbedrijf. 

• Ten aanzien van vroeg signalering doen wij de suggestie om met kraamzorg samen te 

werken en daarnaast met scholen waar gezinscoaches acteren die op de hoogte zijn 

van de situatie thuis.  

• In paragraaf 6.3 staat dat het kabinet structureel ruim 50.000 euro per jaar 

beschikbaar stelt aan Drechterland voor de bestrijding van armoede onder kinderen in 

de vorm van voorzieningen in natura op declaratiebasis. Wij veronderstellen dat dit de 

vroegere Klijnsma-gelden zijn en stellen tot onze tevredenheid vast dat de uitkeringen 

in natura blijven bestaan. Wij adviseren om de betrokken kinderen de mogelijkheid te 

bieden om ook het NS jeugd abonnement te declareren. Wij hebben vernomen dat hier 



behoefte aan bestaat. Het bevordert de mobiliteit van deze kinderen. De mogelijkheid 

om het jeugd abonnement te kunnen declareren moet via de gebruikelijke kanalen c.q. 

in advies gesprekken aan betrokkenen gecommuniceerd worden. Als de vakantie 

periode aanbreekt kan hierover misschien een specifieke flyer verspreid worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviesraad, 

 

Piet Boon, 

secretaris 


