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Voorstel:
Het beleidsplan armoede en schuldhulpverlening gemeente Dalfsen 2019-2022 vast te stellen.

Inleiding:
Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de jaren 2015-2018. In de voorbereiding voor ene
beleidsplan voor de nieuwe periode is in mei 2018 de kadernota Armoede en Schulden in de raad
vastgesteld. Op basis van deze nota en de aandachtspunten van de raad is verder gewerkt aan de
uitwerking. Daarnaast is in de voorbereiding van het beleidsplan veel overleg gevoerd met diverse
betrokkenen. Hun ervaringen en suggesties zijn zo veel mogelijk meegenomen. In oktober is het
concept-beleidsplan door het college vastgesteld en ter inzage gelegd.
Argumenten:
1.1 Het beleidsplan sluit aan bij bestaand beleid
Het beleidsplan 2019-2022 borduurt in grote lijnen voort op het beleidsplan 2015-2018. Het vorige
beleidsplan stond sterk in het teken van de nieuwe Participatiewet van 2015. Destijds waren de
verandering van rijksbeleid aanleiding om het gemeentelijke beleid daarop aan te passen. Daarnaast
was in de vorige kabinetsperiode veel aandacht voor de doelgroep kinderen. Dit resulteerde o.a.in de
zgn. Klijnsma-middelen hetgeen in de gemeente Dalfsen verder is uitgewerkt in de kindregeling.
1.2. Uitgangspunten kadernota en aandachtspunten raad
In de behandeling van de kadernota dit voorjaar is door de raad veel aandacht gevraagd voor
preventie, vroegsignalering, schuldhulpverlening en het beheersen de kosten van bewindvoering. En
het zo veel mogelijk “op de radar” krijgen van mensen met financiële problemen. In het beleidsplan
wordt aangegeven op welke manier in de gemeente Dalfsen hier aan wordt gewerkt. Van belang
hierbij is de extra inzet voor de taak schuldhulpverlening binnen de eenheid MO. Dit wordt bekostigd
uit de extra middelen die voor een periode van drie jaar zijn toegevoegd aan het Gemeentefonds voor
intensivering van de schuldhulpverlening. Een ander element in de schuldhulpverlening is de
samenwerking met de Sociaal.nl. Deze organisatie komt in de plaats van de GKB Drenthe. De
bestaande subsidies in het kader van schuldhulpverlening worden gehandhaafd. Tenslotte wordt nog
ingegaan op het vraagstuk van de ziektekosten.
1.3 Participatie/ inspraak
In de voorbereiding van het concept-beleidsplan is al veel gesproken met organisaties. Na de ter
inzagelegging van het concept zijn slechts twee reacties binnen gekomen. Dit waren meer vragen dan
adviezen. Eén vraag ging over de subsidie aan Humanitas en een vraag ging over de
ziektekostenverzekering.
De Participatieraad heeft een uitgebreid advies gemaakt en een uitgebreid adviestraject doorlopen
met onder andere veel gesprekken met cliënten. Dit advies is opgenomen in de bijlage met daarbij de
reactie van het college aan de Participatieraad.
Kanttekeningen
1.1 Beleid èn uitvoering
De adviezen van de Participatieraad gaan veel in op uitvoeringsaspecten. Het is goed dat de
Participatieraad hier aandacht voor vraagt. Immers, beleid maken is één; uitvoering is twee. Met name
binnen de eenheid MO zullen we voortdurend alert moeten zijn op de juiste uitvoering, dienstverlening
en communicatie.
1.2. Verschillende percentages inkomensregelingen
De verschillende inkomensregelingen hebben verschillende percentages van het
minimumloon/bijstandsnorm als inkomensgrens. Bij sommige regelingen ligt het percentage op 110;
bij sommige op 120; en sommige op 130. Deze percentages worden geregeld in de gemeentelijke
beleidsregels bijzondere bijstand. Daarnaast zijn sommige vermogensnormen verschillend.
Vaststelling en wijziging van deze onderwerpen zijn een bevoegdheid van het college.
Om niet te veel te veranderen aan de regelingen worden op dit punt geen wijzigingsvoorstellen
gedaan. Dit neemt niet weg dat met name om praktische redenen en voor de overzichtelijkheid een
zekere harmonisatie kan worden overwogen, waar in de loop van deze beleidsperiode op kan worden
teruggekomen.

Alternatieven:
Het beleidsplan kent een veelheid aan regelingen. Elke regeling heeft criteria om de doelgroep te
bepalen en heeft vergoedingsbedragen. Op deze onderdelen heeft de gemeente beleidsvrijheid.
Duurzaamheid:
Bedoeling van het gemeentelijk beleid is dat mensen over voldoende inkomen beschikken om mee te
kunnen doen in de samenleving en dat bij een schuldenprobleem mensen duurzaam worden
geholpen.
Financiële consequenties:
In het beleidsplan is in paragraaf 5 een financieel overzicht beschreven. De grootste uitgaven zijn de
inkomensondersteunende regelingen in het kader van de bijzondere bijstand. Daarnaast worden
uitgaven gedaan op het terrein van schuldhulpverlening en schuldpreventie.
De inkomensregelingen zijn zgn. open-eindregelingen. De uitgaven zijn afhankelijk van het beroep dat
op een regeling wordt gedaan. In het beleidsplan worden geen voorstellen gedaan die direct tot
uitgavenverhoging leiden. Wel wordt een extra inzet voorgesteld t.a.v. de schuldhulpverlening.
Dekking vindt plaats uit een verhoging van het Gemeentefonds voor dit doel voor een periode van drie
jaar.
De financiële dekking is al opgenomen in de begroting. De uitgaven vallen onder programma 6:
inkomensondersteuning.
Communicatie:
De communicatie over het beleidsplan is divers en is afgestemd op het betreffende onderdeel. De
inkomensondersteunende regelingen worden bekend gemaakt via nieuwbrieven, Kernpunten,
Facebook, etc. De schuldhulpverlening wordt gecommuniceerd met het netwerk van instanties en
vrijwilligers.
Vervolg:
Als het beleidsplan is vastgesteld wordt dit voor de komende vier jaar uitgevoerd. Dit betekent niet dat
er geen veranderingen meer mogelijk zijn. In 2019 worden bijvoorbeeld nog de kindregeling
geëvalueerd en het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds.
Bijlagen:
1. Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening gemeente Dalfsen 2019-2022
2. Adviezen Participatieraad
3. Reactie College op adviezen Particpatieraad

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de locoburgemeester,
drs. R.W.J. van Leeuwen

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2018, nummer 874;
overwegende dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor financiële ondersteuning bij
onvoldoende inkomen en dat de gemeente een taak heeft voor ondersteuning bij problematische
schulden;
gelet op de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Participatiewet;

besluit:
vast te stellen het beleidsplan armoede en schuldhulpverlening gemeente Dalfsen 2019-2022.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 januari
2019.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. E. van Lente

de griffier,
drs. J. Leegwater

