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Drechtraad
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Alblasserdam, 28 mei 2020

Betreft: Niet bezuinigen op adviseur geldzaken

Geachte leden van de Drechtraad,

ZoaIs bekend is heeft de Drechtraad in 2019 een bezuiniging voorgesteld op het Sociaal Domein.
lnmiddels zijn we als Stichting Schuldhulpmaatje Drechtsteden geInformeerd over de plannen op
detailniveau. Omdat we van mening zijn dat het plan "stoppen met adviseur geldzaken" niet verstandig
is vragen we u om dit onderdeel in het totale bezuinigingsvoorstel te heroverwegen.

De SDD heeft zichzelf in de afgelopen jaren veel toegankelijker gemaakt. Dat komt bijvoorbeeld door
de inrichting, die nu helaas aangepast moest worden i.v.m. de coronacrisis, maar ook door de
gemakkelijk toegankelijke adviseurs geldzaken.

Door praktijkervaring zijn we inmiddels van mening dat adviseurs geldzaken de vrijwillige hulp niet
verzwakken. In voorkomende gevallen kunnen ze hun deskundigheid juist combineren met de
toegang tot informatie over een hulpvrager. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage in het
schuldhulpproces. Aan de andere kant adviseren zij, net als sommige consulenten, in bepaalde
gevallen SDD-clienten de hulp van Schuldhulpmaatje in te roepen als ze zien dat die zelf niet in staat
zijn aan de eisen voor een schuldhulptraject te voldoen. Zo is er sprake van samenwerking.

Juist in de tijd die voor ons ligt zal er door een toenemende hulpvraag extra druk op
schuldhulpverlening komen te liggen. Als Schuldhulpmaatje Drechtsteden nemen we daar onze
verantwoordelijkheid in. We trekken daarbij graag op met SDD en zien de laagdrempelige toegang tot
de adviseurs geldzaken als een groot voordeel voor de hulpvragers die daarmee in een juiste richting
geholpen kunnen worden.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.
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