Wijk bij Duurstede, 4 juni 2019
Betreft: advies van Adviesraad Sociaal Domein over Uitvoeringsagenda Schuldenproblematiek.
Geacht College van B & W van Wijk bij Duurstede
Wij ontvingen de Uitvoeringsagenda Schuldenproblematiek d.d. 17 mei 2019 en het bijbehorende
plan van aanpak. De Adviesraad Sociaal Domein (ASR) wil hierbij advies uitbrengen over de
uitvoeringsagenda alsook een opmerking plaatsen over het plan van aanpak.
De ASR merkt op dat het aan concrete doelstellingen bij de Uitvoeringsagenda Schuldenproblematiek
lijkt te ontbreken. Weliswaar begrijpt de ASR dat bij de start van een project als dit een beperkte
hoeveelheid data beschikbaar is, maar toch zou het goed zijn om de doelstellingen 'SMART' te
maken. Daarmee wordt ook een evaluatie en tussenevaluatie te zijner tijd vergemakkelijkt.
Hoewel het plan van aanpak geen onderdeel van de adviesaanvraag uitmaakt - zo heeft de ASR
begrepen - wil zij toch een opmerking plaatsen. Dit betreft de voorgenomen financiering van het
project. De ASR neemt met enige verbazing kennis van de kennelijke onderuitnutting van de gelden
in de afgelopen jaren in het armoede/minimabeleid. Wij voelen ons hierdoor verrast. Er wordt niet
uiteengezet waardoor deze onderuitnutting is ontstaan en welke maatregelen er afgelopen jaren zijn
genomen om er voor te zorgen dat er meer van deze lokale minimaregelingen wordt gebruik
gemaakt. De algemene opmerking dat de 'doelgroep' blijkbaar niet wordt bereikt is hierbij naar ons
idee te mager.
Een tweede punt inzake de financiering betreft het voornemen om gelden die voor de inwoners
bestemd zijn nu gebruikt gaan worden voor een ander doel zijnde de projectuitvoering. Dit lijkt ons
ten eerste niet juist en ten tweede ook voor de toekomst niet verstandig. Immers als de komende
jaren de inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek wel volop aanspraak maken op de
armoede/minima regelingen, ontstaat er een nieuw probleem.
Graag ontvangen wij uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Wijk bij Duurstede.

