Cliëntenraad Participatiewet

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente 's-Hertogenbosch
Postbus 12345
5200 GZ 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 4 september 2017
Onderwerp: Gevraagd advies Raadsvoorstel “Aanvalsplan Den Bosch Schuldenvrij 2018 – 2021”
Geacht College,
Op 15 augustus jl. heeft Wouter Smits in de vergadering van de Cliëntenraad Participatiewet
uitleg gegeven over, wat toen nog heette, het concept Armoede en Schulden in ’s-Hertogenbosch.
Wij hadden veel vragen die grotendeels diezelfde avond beantwoord werden en later per mail
werden gecompleteerd.
Wederom zijn wij verheugd dat wij in dit vroege stadium mee hebben kunnen denken en de
opstellers hebben kunnen adviseren over dit raadsvoorstel, waarin wij veel besproken punten
terugvinden.
Algemeen
Zoals u zelf al stelt gaat dit voorstel verder dan het beleidskader uit 2014. Er wordt nu beter
erkent dat armoede en schulden niet een optelsom van getallen is, maar ook veel stress
veroorzaakt waardoor verkeerde keuzes worden gemaakt en een negatieve spiraal
onafwendbaar wordt.
Hiermee wordt een begin gemaakt met meer mensgericht denken en handelen in plaats van
systeemgerichtheid, welke zo eigen is aan lokale overheden.
Er spreekt dus een duidelijk visie en ambitie uit dit raadsvoorstel.
Het is goed om armoede en schulden als twee items te benaderen, zowel los als in verbinding
met elkaar. Daarvoor zet u in op drie leidende principes waarbij in dit voorstel prestatie
indicatoren worden neergezet die in de bijlage 1 nog verder zijn uitgewerkt.
Wij zijn benieuwd naar die resultaten en willen graag frequent deze uitkomsten ontvangen,
monitoren en met u bespreken.
Specifiek
Uw ambitie en leidende principes kunnen wij delen.
In de uitvoeringsagenda geeft u bij preventie aan dat “ervaringsdeskundigen van belang zijn in
bijvoorbeeld voorlichting en educatie..”. Graag willen wij aangeven dat inzet van
ervaringsdeskundigen op meer gebieden mogelijk is en tot goede resultaten zal leiden. Graag
willen wij hierbij wijzen naar de GGz waar inzet van ervaringsdeskundigen de laatste jaren tot
betere en duurzamere resultaten heeft geleid.
In de laatste alinea van dit onderwerp bij beschermingsbewind geeft u aan “Vanwege de grote
(financiële) opgave….” tot beperking van instroom te willen komen.
Deze getalsmatige reden mag nooit de motivatie zijn. Dat door meer inzet op preventie deze
instroom zal afnemen is voor de gemeentelijke financiële situatie prettig, maar bovenal goed
voor deze burgers.
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Bij de vroegsignalering geeft u aan met behulp van big data eventuele problemen vroegtijdig te
kunnen en willen signaleren. Wij maken ons hierbij zorgen over de privacy van de burgers en wat
gedaan wordt met eventuele “bijvangst” op andere gebieden die uit deze analyses kunnen
voortkomen.
Onder stabilisatie en curatie geeft u veel mogelijkheden aan om de inwoner de eigen regie te
kunnen laten behouden.
Wij willen u hierbij graag wijzen op de Budgetkring van Steunpunt Zelfhulp.
Tevens zijn wij zeer geïnteresseerd in FiKks.
Bij de financiële- en risicoparagraaf willen wij aangeven dat dit raadsvoorstel inderdaad niet
budgettair neutraal kan zijn. De investeringen zullen op termijn worden terugverdiend door
minder maatschappelijke onvrede. De steeds groter wordende verschillen tussen armoede en
rijkdom zullen op langer termijn desastreus worden.
En dan nog
In uw eerdere concept-raadsvoorstel, Armoede en Schulden, maakte u verschil tussen schulden
en armoede. Dit onderscheid komt niet meer zo duidelijk terug in het huidige raadsvoorstel.
Wij willen graag aandacht vragen voor mensen die, zonder (noemenswaardige) schulden tóch in
armoede leven. Uw processtappen: preventie, vroegsignalering, stabilisatie/curatie en nazorg zijn
lovenswaardig, maar zijn voornamelijk gericht op mensen die in schulden dreigen te geraken.
Wij denken bijvoorbeeld dat vele ouderen en allochtonen onder de armoedegrens leven, nog
geen problematische schulden hebben en, door onder andere schaamte, dit verzwijgen.
Wij adviseren u om activiteiten te organiseren om deze mensen te bereiken. Bijvoorbeeld denkt
de Seniorenraad ouderen te bezoeken “achter de voordeur” om mogelijke behoeften te
ontdekken.
Eén oorzaak van armoede en schulden willen wij niet ongenoemd laten: de uitbetaling van
(nieuwe) uitkeringen op de 14e van iedere maand. Vaste lasten moeten over het algemeen
rondom de eerste datum van de nieuwe maand worden betaald. Het blijft erg moeilijk om met
schulden en minimaal budget deze halve maand te overbruggen.
Als laatste zijn wij verheugd dat in de uitvoeringsagenda (bijlage 1) nazorg is opgenomen en
wensen wij u succes met de uitvoering.
Namens de Cliëntenraad Participatiewet,
Hans van Grieken
Voorzitter

Pieter Jacobs
secretaris
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