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Geacht college van burgemeester en wethouders,  
 
De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd advies uit te brengen over de Evaluatie Pilot 

Vroegsignalering in Druten en Wijchen 2019, de Evaluatie en Uitvoeringsplan Preventie van 

schulden en Vroegsignalering 2020 en de Beslisnota Evaluatie Preventie en 

Vroegsignalering Schulden 2019. 

De Adviesraad is blij met de aandacht voor preventie en Vroegsignalering die moet helpen 

problematische schulden te voorkomen en kan zich vinden in veel van de voorgestelde 

activiteiten 

Het doel van Vroegsignalering is voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich 

ontwikkelen tot problematische schulden. In dat kader valt het tegen dat de 

energiemaatschappijen niet mee hebben gedaan in de pilot. Waarom is niet duidelijk en de 

Adviesraad dringt erop aan de energiemaatschappijen te stimuleren alsnog mee te gaan 

doen. 

Het is jammer dat  bij een bezoek aan 69 huishoudens het maar in 28 gevallen tot een 

gesprek is gekomen. Het is teleurstellende dat bij die 28 het maar in 4 gevallen tot een 

gesprek aan tafel is gekomen. Bij de overige kwam men niet verder dan de deur. De 

Adviesraad ondersteunt het idee de inwoners van Druten niet onaangekondigd te bezoeken. 

Het leggen van contact is uitermate belangrijk en bezoeken in de avonduren moeten daarbij 

ook mogelijk zijn.  Helaas werd in de evaluatie vastgesteld dat het voeren van de gesprekken 

beter kan. Met name het inlevingsvermogen en ook de motivatie om deze taak goed uit te 

voeren zijn voor verbetering vatbaar.  

De Adviesraad steunt de conclusie dat de persoon die de huisbezoeken doet de juiste 

vaardigheden en kwaliteiten moet hebben om dit soort contacten te leggen. Daarnaast is  het 

van groot belang de mens in deze situatie centraal te stellen.  Het is mooi dat stichting 

MeerVoormekaar  met hun ruime ervaring met huisbezoeken en het in contact treden met 

inwoners, het project wil ondersteunen. De Adviesraad vraagt zich echter af of dat voldoende 

is. Als er ook geconcludeerd wordt dat zgn. opbouwwerkers betere resultaten boeken dan 

andere professionals lijkt het de Adviesraad beter een dergelijke opbouwwerker  aan het 

team toe te voegen. 

In de evaluatie uitvoeringsplan schulden wordt vermeld dat er in 2019 een aantal workshops 

gegeven zijn over toeslagen. Dit blijkt niet bekend te zijn bij de vrijwilligers thuisadministratie. 
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De Adviesraad pleit ervoor om de berichtgeving omtrent dit soort workshops (nog) breder uit 

te dragen. 

De Adviesraad kan zich niet vinden in de stelling dat als schulden bij jongeren worden 

overgenomen, we snel voorbij gaan aan de rol van de opvoeders en de 

verantwoordelijkheden van de opvoeders t.o.v. de kinderen. De schuldenproblematiek zal 

altijd moeten leiden tot maatwerk waarbij de rol van opvoeders wel degelijk een rol kan 

spelen. 

Verder pleit de Adviesraad ervoor om ook bij de beoordelingen in het kader van de 

schuldhulpverlening uit te gaan van het besteedbaar loon in plaats van het bruto- of 

nettoloon.  Zodat iedereen met problematische schulden geholpen kan worden.  

Tot slot pleit de adviesraad ervoor de beoordelingsprocedure van de schuldhulpverlening in 

Wijchen ook in Druten toe te passen. Dat heeft tot gevolg dat in Druten de nu toegepaste 

wachttijd van maanden komt te vervallen en de schuldenaar veel eerder in traject genomen 

kan worden. 

Graag ontvangen wij binnen de daarvoor gestelde termijn een reactie met daarin de 

argumentatie omtrent de mate van overname van dit advies.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door:  
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  
 

 

 

 

 

 

Dhr. A. van der Meer, secretaris; 


