
Concept  
 
Motie voorkomen is beter dan saneren 
 
De Drechtraad in vergadering bijeen op 7 juli 2020, behandelend de Primaire Begroting 2021 
 
Constaterende dat: 

 We aan de vooravond staan van een economische recessie als gevolg van de corona-crisis 

 Dat deze crisis in de eerste plaats die mensen zal raken die behoren tot de flexibele schil van 
de arbeidsmarkt 

 Dat juist deze groep geen rechten op WW hebben opgebouwd en dientengevolge direct in 
de Bijstand belanden 

 Vrijwilligersorganisaties op het terrein van de schuldhulpverlening aandringen op 
voortzetting van deze functie 

 Dat het bedrag dat dit oplevert in geen verhouding staat tot de te verwachten 
maatschappelijke schade. 

 
Overwegende dat: 

 Deze groep uit de flexibele schil veelal te maken hebben met meer ingewikkelde financiële 
en/of fiscale constructies; 

 De risico’s dat deze groep in de financiële problemen dreigen te komen, groter zijn dan bij 
reguliere werknemers die de eerste periode een WW-uitkering ontvangen; 

 Dat deze laatste groep op den duur ook aanzienlijke risico’s lopen om in de Bijstand te 
komen; 

 Voorkomen van financiële problemen en schulden beter en goedkoper is dan schulden 
saneren 

 
Is van mening dat: 

  Het schrappen van de geldadviseurs bij de SDD als gevolg van de taakstelling 2020 in deze 
tijd bijzonder onverstandig; 

 Dat vrijwilligersorganisaties op het terrein van schuldhulpverlening mede afhankelijk zijn van 
ondersteuning door juist deze geldadviseurs 

  
Vraagt het Bestuur 

 De functie van geld-adviseurs voort te zetten voor minimaal de jaren waarin er 
sprake is van een recessie; 

 Als doel van deze voorziening vast te leggen dat het bestaat uit het primair hulp en 
ondersteuning  bieden aan vrijwilligers die zich bezighouden met schuldhulpverlening 
en secundair ingewikkelde financiële en/of fiscale zaken bij particulieren op te 
pakken; 

 Deze voorziening na twee jaar te evalueren op hun doelmatigheid; 

 De bezuiniging op dit onderdeel uit het voorgestelde pakket te schrappen en te 
aanvaarden dat de resterende taakstelling daarmee met € 176.000 wordt verhoogd.  

 


