Geleen, 13 oktober 2021
Hierbij het advies en vragen/opmerkingen vanuit de Adviescommissie en tevens vanuit het Bestuur van de Wmo-raad Sittard-Geleen op het concept Beleidsplan Armoede en schulden 2022 – 2026 en de infographic armoede en schulden.
1.
Algemeen
Voor wie wordt dit beleidsplan geschreven?
2.
Paginanummering
In het beleidsplan ontbreekt de paginanummering! Derhalve is een eigen paginanum-mering aangebracht.
3.
Inleiding:
Vanaf wanneer denkt men de doorlopende cyclus van verkennen, ontwerpen, besluiten, uitvoeren, evalueren te gaan toepassen?
Mogelijk kan deze doorlopende cyclus al gebruikt worden om de afgelopen jaren te
evalueren en daarmee te leren voor de toekomst.
4.
Punt 1: Armoede en schuld, sub e: Gevolgen van financiële stress
In de voorlaatste zin van de tweede alinea (pag. 8) “Dit kan grote negatieve gevolgen hebben, omdat er geen hulp wordt gevraagd wordt” staat 1 keer het woord
“wordt” te veel.
5.
Punt 2: Feiten en cijfers
Uit de tabel “Personen met een laag inkomen en een inkomen tot 120% van het sociaal minimum” is over de periode 2015 – 2019 een afname te zien. Bij personen met
een inkomen tot 100% van het sociaal minimum zelfs van 10%, wat naar onze mening al een mooi resultaat is om verder op te bouwen.
Vraag 1: Hoe heeft men deze daling gerealiseerd?
Vraag 2: Welke lessen kan men hieruit trekken of heeft men hieruit getrokken om
een voortzetting van deze daling te realiseren?
6.
Punt 3: Visie
In de laatste alinea (pag. 13) staat de zin “‘Uitstroom uit armoede’ kan voor ons dan
ook geen doel zijn.”
Het bevreemdt ons dat in een beleidsplan over armoede en schulden de uitstroom uit
armoede geen doel voor de gemeente kan zijn. Je zou juist verwachten dat dit een
primair doel is, zeker gezien de negatieve effecten van armoede.
Naar onze mening is dit dan ook in tegenspraak met de tekst van de eerste alinea
van de visie.
“Het college streeft naar een eerlijke stad met gelijke kansen voor iedereen. Uitzicht
geven op een betere toekomst en dat het goed gaat met de inwoners staan centraal.
Armoede en schulden staan dit in de weg. Als de bestaanszekerheid onder druk
staat, heeft dat vaak gevolgen voor andere leefgebieden. Daarom is bestaanszekerheid de basis van een aanpak in het hele sociale domein.”

7.
Punt 4: Onze doelen
Algemeen: In de inhoudsopgave (pag. 1) staat onder punt 4 “Onze ambitie”. Terwijl
in de tekst onder punt 4 (pag. 16) “Onze doelen” staat. Dit laatste klopt daar er in dit
punt ook doelen worden beschreven.
Vraag: Waarom worden voor de doelen niet dezelfde woorden gebruikt als onder
punt 5 van de infographic, namelijk “Voortzetten”, “Versterken” en “Vernieuwen”. Of
zijn de 4 doelen in dit punt 4 aanvullende doelen op de doelen zoals genoemd in de
infographic?
Opmerking: We missen concrete doelen die de gemeente in de periode 2022 – 2026
wil bereiken. Bijv:
•
Hoeveel inwoners zijn er in 2024 uit de armoedecijfers?
•
Met hoeveel % is de laaggeletterdheid in 2024 gedaald?
•
Wanneer is het aantal kinderen dat in Sittard-Geleen in armoede opgroeit gelijk
aan het landelijk gemiddelde?
Doel 1: Voorkomen
De laatste zin van de eerste alinea (pag. 16) “De aanpak van beginnende schulden is
in een vroege fase nog relatief eenvoudig en de effect laag.”, dient “de” te vervangen
te worden door “het”.
Vraag: Voor wie is “het effect laag”? Voor de schuldenaar zal/kan het effect namelijk
hoog zijn. Terwijl voor de gemeente het ‘financiële’ effect laag kan/zal zijn.
8.
Punt 6: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening / Uitzonderingsgronden
Laatste zin (pag. 23) “Het college kan in beleidsregels beëindigingsgronden van
schuldhulpverleningstrajecten vastleggen.”
Vraag: Legt de gemeente de beëindigingsgronden ook vast in beleidsregels?
9.
Punt 7: Hoe meten we resultaten?
De laatste zin van de tweede alinea (pag. 24) “Minder stress en als het goed met iemand gaat helpen bij het doorbreken van problemen zicht op een betere toekomst.”
loopt niet. Er ontbreekt namelijk tekst tussen “problemen” en “zicht”.
Tekstvoorstel: helpen bij het doorbreken van problemen “en geven” zicht op een
bete-re toekomst.
10. Bijlage 3: Activiteitenoverzicht
a.
Tabel 1: Activiteitenoverzicht preventie
Vroegsignalering schulden (pag. 30):
Vraag: Waar is het “Aanvalsplan vroegsignalering schulden” te vinden?
Nazorg schuldhulpverlening (pag. 30):
Vraag 1: Wat zijn tot nu toe de resultaten/ervaringen van de pilot “duurzame schuldhulpverlening”?
Vraag 2: Hoe worden deze en toekomstige resultaten/ervaringen van deze pilot bestendigd in de reguliere dienstverlening?
b.
Tabel 2: Activiteitenoverzicht gericht op perspectief op een betere toe-komst
Stress-sensitieve dienstverlening / omgekeerde toets (pag. 34)
Opmerking: In de eerste zin ontbreekt er tussen “wat leidt tot” en “het denk en
doenvermogen” een stuk tekst. De zin is in dit deel namelijk niet erg logisch en wekt
de suggestie van een positief effect van chronische stress. Dit zal zeker niet de bedoeling van deze zin zijn.
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