
 
 

 

Wijk bij Duurstede, 23 maart 2022 

 

 

Betreft: advies over Beleidsregels Laag Inkomen Regelingen gemeente Wijk bij Duurstede 2022 

 

Op 18 februari jl. kregen wij het verzoek om advies uit te brengen over de beleidsregel Laag-Inkomen 
2022. 
 
In de vergadering van 21 maart heeft de Adviesraad Sociaal Domein gesproken over deze regelingen.   
 
De volgende aandachtspunten willen we graag benoemen: 

• Kijkend naar de MAG is vertrouwen en zelfregie het uitgangspunt. Dit zien we niet terug in de 
beleidsregels. Controle achteraf (steekproefsgewijs) is geen vertrouwen en geen zelfregie. 
Deze controle is overbodig en kost ons inziens te veel tijd en geld. 

• De communicatie over de beleidsregels moet duidelijker en toegankelijker. Een duidelijk 
overzicht van alle bestaande regelingen op dit gebied zou voor alle inwoners toegankelijk 
moeten zijn; een (digitale) sociale kaart zou hierin een grote rol kunnen spelen. 

• De inwoners met een uitkering, toegang tot de voedselbank, schuldsanering etc. zijn goed in 
beeld bij de gemeente. Er zal extra aandacht moeten komen om de inwoners met een hoger 
inkomen, maar met een laag besteedbaar netto inkomen ook te bereiken.  

• Het is niet duidelijk wat de huidige stand van zaken is wat betreft het gebruik van de huidige 
regelingen en er wordt ook niet aangegeven wat het te bereiken doel in 2022 en volgende 
jaren is.  Een evaluatie in september van het gebruik van de regelingen in 2022 is zeer 
wenselijk, bijsturing is dan eventueel nog mogelijk voor de rest van het jaar. Het streven moet 
zijn om het beschikbare budget maximaal te besteden aan deze doelgroep. 

• Door de enorme stijging van de energiekosten en de toenemende inflatie verwachten wij een 
toename van inwoners die in de financiële problemen komen. Dit noodzaakt een proactieve 
houding van de gemeente om de inwoners actief te benaderen om te voorkomen dat de 
problemen nog groter worden.  

 
De Adviesraad Sociaal Domein brengt, met in achtneming van bovengenoemde 
aandachtspunten, een positief advies uit. 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 
 

 
Gonny Olthof-Snellink 

Voorzitter 


