
  
 
 
 
 
 
 
 

 

REACTIENOTA 
 
 
 
Van : het college van burgemeester en wethouders 
 
 
Voor : de raadsleden van de gemeente Dalfsen 
 
 
Kopie aan :       
 
 
Onderwerp : Reactie van het college op de ingediende zienswijzen op de voor ziens-

wijzen vrijgegeven concept-Beleidsplan Armoede en Schulden 2014-
2018. 

 
Datum : 17-12-2014 
 
 
 
 
Bijgaand treft u aan de ingediende zienswijzen op het concept-Beleidsplan Armoede en Schulden 

2014-2018. Per zienswijze geven wij een reactie met ons advies. De adviezen zijn verwerkt in het 

voorliggende voorstel. 

Zienswijzen zijn ingediend door: 

1. Humanitas Thuisadministratie, regio Dalfsen en Staphorst 

2. De Kunst van het Rondkomen Dalfsen 

3. De Cliëntenraad WWB 
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1. De Kunst van het Rondkomen Dalfsen 
 

Vanuit het project de Kunst van het Rond Komen willen we graag de volgende 

reactie geven: 

 

4.4.2. Verbinden banken 

De acceptatie bij alle banken is niet mogelijk want dan vervalt voor vele inwoners de 

mogelijkheid om naar de kleding- en speelgoedbank te gaan. Voor de voedselbank zijn 

namelijk landelijk regels en voorwaarden. Deze zijn veel strenger dan bij de andere ban-

ken. Wel is het misschien mogelijk om de aanmelding gezamenlijk(er) te maken. 

 

Advies: deze opmerking wordt meegenomen in ons overleg met de partijen. 

 

Helaas staat er niks genoemd over de preventie/voorkomen van schulden. De gemeente 

Dalfsen heeft een samenwerking met Humanitas. De  inzet van de vrijwilligers is fantas-

tisch maar de prijs/kwaliteit is ver onder de maat. Per deelnemer is de prijs van 2000 

euro veel te veel zeker als je kijkt wat Humanitas daar voor terug investeert. Dit budget 

kan beter gebruikt worden in meer preventie. Bij de gemeente Zwartewaterland is dat 

ook de reden geweest om te stoppen met Humanitas. Wij hopen dan ook dat bij de eva-

luatie medio 2015 dit wordt meegenomen. 

 

Advies: het onderdeel ongewijzigd laten. 

 

Evaluatie kan leiden tot wijziging van het beleid. 

 

2. Humanitas Thuisadministratie, regio Dalfsen en Staphorst 
 

Bij deze een reactie op het Beleidsplan Armoede en Schulden 2014 -2018 

 

Reactie op de totale nota: 

Ik lees veel positieve aanbevelingen. Hier ben ik blij mee, maar ik zou het graag nog 

concreter verwoord zien. 

 

Verder reactie per pagina: 

- op pagina 3 wordt visie armoede beschreven. Armoede is een complex van 

achterstanden.... etc. 

Op pagina 4, figuur 1 is te zien dat Dalfsen relatief weinig armoede kent. Echter m.i. door 

armoede te definiëren zoals op pagina 3, is deze niet te meten. Mijn voorstel zou zijn om 

het woord financiële toe te voegen, dus "In figuur 1 is te zien dat Dalfsen relatief weinig 

financiële armoede kent". Het gaat in deze tabel om cijfers. 

 

Advies: conform aanpassen. 

 

- pagina 7, 2e zin. Ouderen kunnen..... Ouderen vanaf welke leeftijd? 

 

Advies: aanpassen: een persoon die de gepensioneerde leeftijd heeft bereikt. 

 

- pagina 8, 2.5 andere voorzieningen. Is Hulp bij thuisadministratie via Humanitas een 

particulier initiatief? 

 

Advies: aanpassen.  

 

Thuisadministratie is een dienstverlening van Humanitas. Het betreft sinds 2012 ook een 

samenwerkingsverband met de gemeente. In paragraaf 3.3.2 onder preventie komt Hu-

manitas Thuisadminisratie aan de orde. 

 

- pagina 9, tabel. Hoe dit te lezen? Kopjes boven de kolommen ontbreken. 
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Advies: -  

 

De tekst van de kopjes was wit, en daarom niet zichtbaar. 

 

- pagina 12, 4.1 visie, 2e alinea, eind 2e regel. Wie zijn de minima? .... 

 

Advies: -  

 

De tekst van de kopjes was wit, en daarom niet zichtbaar. 

 

een product van gebrekkige opvoeding, etc... Ik heb persoonlijk moeite met het woord 

product, al weet ik dat ik dat hier niet letterlijk moet nemen. Maar toch, we praten over 

mensen. Ik zou kiezen voor mensen die een gebrekkige opvoeding hebben genoten...... 

of het woord creatuur 

 

Advies: het onderdeel ongewijzigd laten.  

 

De term ‘product’ verwijst naar de in vaak wetenschappelijke literatuur gebezigde uit-

drukking: een product van erfelijkheid, opvoeding en milieu. Daarnaast past de term in 

de context van mogelijke opvattingen. Vandaar de vraagtekens. 

 

-pagina 13, 4.2 doelen, 2e bullit, dit is geen doel, maar een voornemen; 

scherper formuleren. Liever nog zet de doelen om naar resultaten, dan zet je jezelf 

meer op scherp 

 

Advies: het onderdeel ongewijzigd laten.  

 

Het is ons doel om in eerste instantie in te steken op het ‘kijken naar de mogelijkheden’, 

wat uiteraard tot doel heeft ieders situatie duurzaam te verbeteren. 

 

- pagina 16, tabel, leeftijden toevoegen aan de tabel 

 

Advies: -  

 

De tekst van de kopjes was wit, en daarom niet zichtbaar. 

 

- pagina 18, interdisciplinair overleg. De overlegpartners bepalen samen welke aanpak, 

etc. Wat is de rol van de gemeente hierin? Blijft de gemeente eindverantwoordelijk? Wat 

gebeurt er als de overlegpartners het niet eens zijn/worden? Is er een onafhankelijk be-

sluitnemer? Wat is de tijd tussen bespreking en uitvoering? 

 

Advies: het onderdeel ongewijzigd laten 

 

Het Sociale Kernteam is de uitvoeringsorganisatie voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de wettelijke taken. 

-pagina 18, sociaal wijkteam, hoe wordt de communicatie ingebed met 

organisaties die geen onderdeel uitmaken van het sociaal wijkteam, maar wel veel te 

maken hebben met mensen met Armoede en Schulden 

 

Advies: -  

 

De inbedding van Sociale Wijkteams is een gezamenlijk proces. Alle antwoorden zijn op 

voorhand niet aanwezig. 

 

-pagina 19, 4.3.3. onderaan in de alinea: "alert zijn op kinderen die nooit ontbeten heb-

ben of zonder lunchpakket naar school komen" dit komt als  een goedkope zin over, als 

er al eerder is genoemd dat armoede zoveel meer is als deze zaken (1e alinea nota: ar-
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moede kan een persoon beperken in zijn welbevinden, in lichamelijk en geestelijk opzicht 

en leiden tot sociaal uitsluiting, helaas ook bij kinderen) 

 

Advies: -  

 

De strekking is helder: maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

 

- pagina 22, begroting, er staan geen jaartallen genoemd. In de volgende 

tabel wel. 

 

Advies: -  

 

De tekst van de kopjes was wit, en daarom niet zichtbaar. 

 

3. De Cliëntenraad WWB 
 

De Cliëntenraad WWB heeft de volgende zienswijzen ingediend. 

 

1. De minimaregelingen worden toegankelijk voor personen met een inkomen van ten 

hoogste 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. 

 

Advies: Dit advies wordt meegenomen in beleidsafwegingen.  

 

Wij willen enerzijds een ruimhartig minimabeleid voeren maar zijn anderzijds verant-

woordelijk voor de financiële kant. Daarnaast moet de afweging gemaakt worden of ver-

hoging wenselijk is voor bepaalde regelingen gelet op: werken moet lonen. 

 

2. De individuele studietoeslag verhogen van 15% naar 25%. 

 

Advies: het onderdeel ongewijzigd laten  

 

Bij de studieregeling jonggehandicapten zoals deze onder de Wajong gold, is de toeslag 

gebaseerd op 25% van het wettelijk bruto minimumloon. Gelet op de aard van de ver-

strekking dient de periodieke bijzondere bijstand belast te worden. Om die reden moet 

het percentage van het bruto loon altijd lager vastgesteld worden dan 25%. Een netto 

toeslag van 15% van het bruto minimumloon benadert 25% van het bruto minimumloon. 

 

3. De Cliëntenraad is blij met het voorgestane maatwerk en ondersteuning van kinderen. 
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