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Geachte heer Wulfert,  
 
Dank voor uw reactie vanuit het Platform tegen Armoede Drechtsteden op het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021 -2024. Ik stel het op prijs dat u kennis heeft genomen van het 
beleidsplan en zal u via deze brief op een aantal punten van aanvullende informatie en verduidelijking 
voorzien.   
 
Samenhang met lokaal – regionaal beleid 
In uw brief geeft u aan het regionale beleidsplan schuldhulpverlening "SamenWerken aan nieuw 
perspectief" in samenhang te zien met het "Programma Samen tegen Armoede" van de gemeente 
Dordrecht. U constateert dat begrippen als samenwerking, integrale benadering en ketenaanpak in beide 
stukken worden omarmd en dezelfde achterliggende visie hebben. Deze constatering is juist: naast 
regionaal portefeuillehouder ben ik lokaal verantwoordelijk wethouder en dit vertaalt zich in de 
samenhang tussen de lokale inzet op armoede en schulden en de regionale schuldhulpverlening. 
Daarover ben ik in goed overleg met mijn collega's in de regio.  
 
Schuldhulpverlening is breder dan alleen het regelen van schulden en heeft vrijwel altijd een integraal 
karakter. Schulden werken immers door op andere levensgebieden en staan (bijna) nooit op zichzelf, 
maar zijn vaak onderdeel van grotere problematiek. Er is dan ook niet alleen aandacht voor het oplossen 
van de financiële problemen maar ook voor omstandigheden die hiermee verband houden zoals 
bijvoorbeeld psychosociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid etc. 
 
In uw eerste kanttekening geeft u aan dat het schuldenprobleem de invalshoek is van het beleidsplan. 
Dit is juist, maar zoals u in het beleidsplan heeft kunnen lezen, dekt dit niet volledig de lading. De nadruk 
binnen de Drechtstedelijke schuldhulpverlening ligt juist op integraliteit en samenwerking. Via een stress-
sensitieve aanpak en samenwerking met de brede keten van beroepskracht tot vrijwilliger wordt hier 
invulling aan gegeven. Zoals u ook aangeeft beginnen oplossingen bij een goede analyse  van iemands 
situatie en door samen met de inwoner en ketenpartners te werken aan perspectief. Enkele voorbeelden 
van integrale samenwerking in de Drechtsteden tussen de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 
gemeenten en ketenpartners zijn het project Samen sneller schuldenvrij in Zwijndrecht, de sluitende 
Ketenaanpak Schulden in Dordrecht, de Pilot Vroegsignalering Schulden in Sliedrecht etc.  
 
Proces en regie 
Als tweede kanttekening geeft u aan dat goede (armoede) hulpverlening een doorlopend proces is. 
U benoemt dat vanuit een breder perspectief gezien het belangrijk is wat er voorafgaand en na afloop van 
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het schuldhulpverleningsproces plaatsvindt en wie de regierol vervult. Zoals u aangeeft heeft de SDD hier 
oog voor en speelt zij een rol in het organiseren van partijen in het voor- en na-traject. De samenwerking 
met de gemeenten en ketenpartners is één van de belangrijkste succesvoorwaarden voor het hele 
schuldhulpverleningsproces. Voor wat betreft de regierol voert de SDD conform de Wgs de regie op de 
schuldhulpverlening, maar ligt de regie op de preventieve en flankerende hulp- of dienstverlening op 
basis van de algemene voorzieningen en het lokaal armoedebeleid bij de Drechtstedengemeenten.  
 
Zoals eerder aangegeven in deze brief staan schulden bijna nooit op zichzelf en zijn óf oorzaak óf gevolg 
van andere problematiek. De SDD en de Drechtstedengemeenten trekken dan ook gezamenlijk op en 
werken samen op verschillende niveaus van beleid tot uitvoering aan perspectief voor (financieel) 
kwetsbare inwoners. Zo wordt bijvoorbeeld samen met de Drechtstedengemeenten invulling gegeven aan 
vroegsignalering van schulden en zal ook verkend worden of er op soortgelijke manier invulling gegeven 
kan worden aan nazorg.  
 
Brede keten armoede en schulden 
Voor wat betreft uw derde kanttekening over het betrekken van de (semi-)vrijwilligersorganisaties en 
andere sociale initiatieven in het vormen van de keten, kan ik aangeven dat zij vanzelfsprekend 
onderdeel uitmaken van de brede keten en ook als zodanig in het beleidsplan zijn benoemd. De hele 
keten inclusief kerken, moskeeën, ontmoetingsplekken, buurthuizen etc. speelt een rol als gaat om het 
doorverwijzen, begeleiden of ondersteunen van inwoners met financiële problemen en schulden. 
Dank voor uw aanbod tot samenwerkingafspraken; ik heb vernomen dat er op korte termijn reeds een 
afspraak gepland staat met de Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de SDD, waarin dit kan 
worden besproken.  
 
Aanvullende opmerkingen 
Dan voor wat voor betreft uw aanvullende opmerkingen zoals benoemd in uw brief. Hetgeen u aangeeft 
over de zorgkosten klopt: in de berekening van de nieuwe beslagvrije voet is geen correctie meer voor de 
hoogte van de zorgverzekeringspremie. De correctie voor het eigen risico van zorgkosten is nog wel van 
toepassing. Er is in de berekening uitgegaan van een normpremie voor de zorgverzekering van circa 
€ 135,00. Alle premie boven dit bedrag moet uit het eigen 'Vrij te laten bedrag' betaald worden. Door de 
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is het bedrag van de beslagvrije voet bij een inkomen op of onder 
bijstandsniveau gewijzigd van 90% van het inkomen naar 95% van het inkomen. Dit betekent dat de 
beslagvrije voet per 2021 iets ruimer is dan voorheen. Sinds 1 januari 2021 is de beslagvrije voet ook van 
toepassing op de zorgtoeslag en wordt er ook rekening gehouden indien hier sprake van is met inhouding 
van bestuursrechtelijke premie door het CAK om zodoende zorg te dragen dat de beslagvrije voet 
gewaarborgd wordt. De kwestie rondom de aanvullende verzekering speelt echter ook indien er sprake is 
van een schuld bij de zorgverzekeraar. Indien er een betalingsachterstand is van de zorgverzekerings-
premie kan en mag de zorgverzekeraar na enkele maanden de aanvullende verzekering beëindigen. 
Dit is tevens het geval indien iemand na 6 maanden premieachterstand door de zorgverzekeraar wordt 
aangemeld bij het CAK inzake de regeling wanbetalers. 
 
Inzake het motiveren van mensen door gebruik te maken van positieve prikkels en beloningen, kan ik u 
meegeven dat dit reeds onderdeel is van de stress-sensitieve werkwijze van de SDD. De uitgangspunten 
van stress-sensitieve dienstverlening vormen de basis van de uitvoering van schuldhulpverlening.  
 
Vroegsignalering wordt momenteel binnen de Drechtsteden verder uitgebouwd. Hierbij wordt de 
intensiteit van vroegsignalering gekoppeld aan de ernst van de betalingsachterstand. Dit kan betekenen 
dat bij een minimale betalingsachterstand wordt volstaan met het sturen van een brief, maar dat in 
gevallen met ernstigere signalen er een huisbezoek plaatsvindt. Schuldhulpverlening kent echter ook zijn 
beperkingen waardoor het niet mogelijk is een ieder tot medewerking te bewegen.   
 
Voor wat betreft het delen van informatie kan ik u meegeven dat dit zowel fysiek als digitaal plaatsvindt 
teneinde een brede doelgroep met diverse behoeften te bereiken. Waar de één meer behoefte aan een 
fysiek inlooppunt waar informatie beschikbaar is, geeft de ander de voorkeur om deze informatie digitaal 
aangeboden te krijgen.   
 
Tot slot inzake de preventie. Ik ben het met u eens dat dit niet alleen een kwestie is van het vergroten van 
de financiële zelfredzaamheid, maar ook van de weerbaarheid en het versterken van het netwerk rondom 
een inwoner. Zoals eerder aangegeven is dit onderdeel van het lokale beleid van de gemeente en wordt 
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er in de ondersteuning van inwoners met financiële problemen en schulden nauw samengewerkt tussen 
de lokale partners en de regionale schuldhulpverlening.  
 
De basis om financiële problemen te voorkomen ligt echter in belangrijke mate in het inkomen en 
inkomensaanvullende voorzieningen. Veel van deze voorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van het Rijk zoals o.a. het toeslagenstelsel en het Wettelijk Minimumloon (WML). Om armoede te kunnen 
voorkomen en te bestrijden is als eerste stap een verhoging van het WML nodig en daarnaast een 
herziening en vereenvoudiging van het toeslagenstelsel.   
 
Daarmee afsluitende vertrouw ik er op dat ik u met deze brief van aanvullende informatie heb voorzien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
P.J. Heijkoop  
portefeuillehouder sociaal Drechtstedenbestuur 
 

 

 

 
Kopie aan: Drechtstedenbestuur  

   Drechtraad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


