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Geacht college,
De Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen heeft het bovengenoemde regionale beleidsplan op
5 oktober uitvoerig besproken en is tot de conclusie gekomen dat dit beleidsplan op meerdere
aspecten niet voldoet.
In het regionale beleidsplan zijn zowel het gebruik van de Nederlandse taal en grammatica als de
concreetheid van het in het document beschreven beleid in onze ogen ondermaats.
Voorbeelden hiervan vindt U in de bijlage. .
Stelt U prijs op een volledige overzicht van onze bevindingen dan willen wij dat graag in een
persoonlijk gesprek toelichten.
Het regionale beleidsplan is het kader voor de lokale uitvoeringsplannen.
Het lokale uitvoeringsplan is voor onze Adviesraad het belangrijkste deel van het beleidsplan en
maakt nog geen deel van uit dit advies. Omdat het lokale uitvoeringsplan onlosmakelijk verbonden is
met het regionale beleidsplan verzoeken wij U om ook dit lokale uitvoeringsplan te zijner tijd voor
advies voor te leggen aan onze adviesraad.

Met vriendelijke groet,
Adviesraad Wmo en Participatiewet Roerdalen,
De voorzitter,

J.W.Haenen
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Bijlage bij gevraagd advies
(concept)BELEIDSPLAN SCHULDHULPVERLENING
2021-2025 versie 20200915
Gemeente Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Leudal en Nederweert
Schuingedrukte teksten zijn overgenomen uit het genoemde (concept)Beleidsplan.
Daaronder staan onze opmerkingen of voorgestelde aanpassingen
Pagina 2
In tegenstelling tot wat op pagina 2 staat is er in hoofstuk 4 mager beschreven hoe het beleid
gemonitord en bijgestuurd wordt.
Inzichten uit de evaluatie van het oude beleidsplan’
Deze worden niet benoemd
Op het gebied van preventie en vroegsignalering zijn nog verbeteringen aan te brengen, zodat onze
inwoners beter, sneller en effectiever geholpen..
Hoe is dat gemeten wat is goed, welke verbeteringen?.....
Pagina:3
Zij ervaren veel stress en dat werkt negatief door op het gebied van fysieke en psychische
gezondheidsklachten
Gezondheid
de stress ervaren van schuldenproblematiek bij ouders, heeft dit nadelige..
Het KAN negatieve gevolgen hebben.......... het is geen 100% uitkomst van negatieve gevolgen
stress reductie is dus van uitermate groot belang.
In dat kader de oproep om de beschikkings termijn drastisch te verkorten
Pagina:4
met een partner zijn voorbeelden van life events met een relatief hoge kans
Kortere zinnen en normaal Nederlands is hier gewenst
Pagina:5
De cijfers zijn niet per dezelfde datum dus moeilijk te vergelijken. De cijfers en conclusie van het CBS
zouden dus inhouden dat er bijna 1300 gezinnen met schuldenproblematiek zijn in bv
Roerdalen.
Anderszijds zien we dat vanaf 01-01-2018 het aantal geregistreerde gezinnen met
schuldenproblematiek met een factor 3 afgenomen zou zijn.
We denken dat deze cijfers aangevuld moeten worden met de gemeentelijke cijfers van 01-01-2018 of
er moet bevestigd worden dat de CBS cijfers kloppen met de gemeentelijke registraties..... Cijfers
vermelden heeft alleen zin als men er conclusies aan verbindt inzake trends resultaten en te nemen
acties...
Verklaar Uit het CBS-onderzoek blijkt dat, landelijk gezien, in ruim een kwart van de huishoudens met
geregistreerde schulden, tenminste ...
Als er 1 persoon in het gezin een bijstandsuitkering heeft, is het inkomen al laag. Anders is er geen
recht op bijstand.
Pagina:6
Onderstaande tabel laat zien om hoeveel huishoudens, met een inkomen tot 120% als ZZP’....
wat leren we uit deze cijfers en wat doen we ermee?
Wie voert de vroeg signalering uit en op basis van welke signalen. Kwestie van gevoel of aantoonbare
gegevens?????
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Pagina:7
...houdt concreet in dat de belastingvrije voet van 10% naar 5% van de bijstandsnorm gaat.
beslagvrije voet van 90 naar 95% ??
Pagina:10
Steeds meer huishoudens hebben te maken met financiële........
Leuke volzinnen, maar een visie beschrijft o.a. wat je wil bereiken. Daar lezen we hier niets over.
Pagina:11
We maken afspraken met o.a. woningbouwverenigingen...
Aan welk soort afspraken wordt hier gedacht?
We bieden een samenhangend, integraal hulpaanbod ..............
Dit is nogal een grote belofte!
Pagina:12
..goede voorlichting en een gezonde financiële...
Door verplichte lesstof op scholen of hoe?
We vinden het belangrijk dat de inwoner voldoende gemotiveerd is en inspanningen.....
Ook dit is nogal een uitspraak. Wie beoordeelt het wel of niet voldoende leveren van inspanningen..
Op basis van een handleiding of op basis van een persoonlijke mening van de hulpverlener?
Sommige problematiek kan zeer zeer complex zijn
Het ontbreken van de startkwalificatie maakt kwetsbaar op......
Er kunnen vele andere kwetsbaarheden zijn, zeker bij jongeren. Soms is een startkwalificatie niet
haalbaar, door gezondheid, een verstandelijke beperking etc etc
Pagina:13
3.3.5 Licht verstandelijk beperkten
deze mensen kwamen vroeger automatisch in de Wajong. Heeft de gemeente hiertoe vaste
samenwerkingspartners? En indien ja, hoe verhoudt zich dat tot de vrije keuze van
hulpverlening van de clienten?
Pagina:15
(outreachende)
Kunnen die populaire engelse woorden a.u.b. uit dit stuk?)
.....laaggeletterdheid Midden-Limburg Wordt vastgesteld
zin loopt niet
hebben een gezamenlijk projectplan opgesteld voor implementatie van vroegsignalering Is dus
onderdeel van dit beleidsplan.
Staat nergens uitgelegd
Het college en de raad worden hier periodiek over…
min. 1 x per xxxx
We hanteren een termijn van maximaal 8 weken.......,
Wat is een uitdagende termijn voor de gemeente. bv binnen 2 weken eerste gesprek, en binnen 2
weken daarna beschikking
Hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt.........
Er staat weinig tot niets in 3.3.1. over het hoe." We spannen ons tot het uiterste in" is niet een uitleg
van het hoe
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Pagina:16
Vroegsignalering van schulden is......
We hebben vroegsignalering zo ingericht dat we binnen x tijd weten, welke gezinnen een schuldenlast
hebben die problematisch is , dus x maal inkomen.
De communicatie en dienstverlening......
De eerste 2 acties zijn voor de uitvoering van het beleid laaggeletterdheid. Hier moet de actie gaan
over welke taal en communicatiemiddelen de gemeente gebruikt .
samen in één systeem (RIS)
graag verduidelijken welk doel er nagestreefd wordt
zie eerder resultaatgebied communicatie
We helpen op een manier die stress....
Weinig concreet, zie ook opmerkingen over beschikkingstermijn
Pagina:17
De (schuld)hulpverlener en...
Dat je elkaar kent is leuk en dat je elkaar weet te vinden ook. Het gaat erom dat je met elkaar
samenwerkt en elkaar binnen de mogelijkheden van de wet actief informeert en samen tot
gecoördineerde acties komt.
Vanuit evaluaties worden door AMW.........
informatiebijeenkomsten zorgen niet voor preventie van schulden. Preventie van schulden bereik je
door onderling afgestemde acties
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