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Onderwerp 
Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo 

 
Gevraagd besluit 
De nota 'Armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo' vaststellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De nota ‘Armoede en Schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo’ beschrijft de visie, 
doelstellingen en speerpunten van het beleid armoede en schuldhulpverlening in de gemeente 
Tynaarlo. Op 6 februari 2018 heeft het college besloten in te stemmen met de voorliggende nota en 
deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 
 
Invulling nieuwe nota  
In de nota worden ten eerste de aanleiding, kaders en periode van de nota beschreven. Er wordt 
gekeken naar de relatie met andere beleidsterreinen en de totstandkoming van de nota wordt 
beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de begrippen armoede en schulden en wordt 
teruggeblikt op de beleidsperiode 2014 t/m 2017: hoe is de uitvoering van schuldhulpverlening 
geregeld? Wat is er veranderd sinds de vaststelling van de het voorgaande beleidsplan? En wat 
zijn ontwikkelingen en aandachtspunten geweest de afgelopen jaren? Na deze terugblik wordt 
gekeken naar de inzichten vanuit de hersenwetenschap over de invloed van het gebrek aan geld 
en de gepaarde stress op het gedrag van mensen.  
Vervolgens wordt de opgehaalde input voor het nieuwe beleid kort geschetst waarna wordt 
ingegaan op het nieuwe beleid: de visie, uitgangspunten, doelen en speerpunten voor de nieuwe 
beleidsperiode. Tot slot wordt ingegaan op de verdere uitvoering van het beleid en de financiën.   
 
Uitgangspunten en doelen nieuw beleid  
De volgende uitgangspunten staan centraal in de beleidsnota:  

- Bij de ondersteuning van mensen met schulden of in armoede houden we rekening met de 
kennis en inzichten over schaarste en stress en de invloed hiervan op het gedrag en 
welbevinden van mensen in deze situatie;  

- We zetten in op preventie en vroegsignalering van armoede- en schuldenproblematiek, in 
nauwe samenwerking met onze partners. Voorkomen is beter dan genezen;  

- We hebben extra aandacht voor het welbevinden van kinderen en zetten in op het 
doorbreken van de vicieuze cirkel van overerfbare armoede;  



 
 
 

- Schuldhulpverlening is integraal vormgegeven: er wordt gekeken naar mogelijke problemen 
op andere leefgebieden zodat de oorzaak of het gevolg van de armoede en 
schuldenproblematiek wordt aangepakt;  

- We proberen continu de bestaande ondersteuning en samenwerking te verbeteren en 
sluiten aan bij de wensen en behoeften van de doelgroep.  

 

De algemene doelen zijn:  
- Zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in armoede en schulden terecht komen;  
- Voorkomen dat een laag inkomen leidt tot sociale uitsluiting en het bevorderen van 

participatie;  
- Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners;  
- Het ondersteunen van inwoners met schulden en wanneer er op andere leefgebieden 

problemen ontstaan deze aanpakken en waar mogelijk voorkomen;  
- Het oplossen van de schulden en wanneer dit niet mogelijk is, zorgen voor een 

beheersbare schuldensituatie;  
- Het voorkomen dat mensen na een schuldregeling opnieuw in de problemen komen. 

 
Speerpunten nieuw beleid 
De speerpunten van het nieuwe beleid zijn: 

- Preventie en vroegsignalering 
- Samenwerking en verbinding 
- Maatwerk en vangnet 
- Nazorg 
- Communicatie en informatie  

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben 
gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. In 2014 stelde de gemeenteraad 
de nota ‘Schuldhulpverlening 2014-2017’ vast. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is 
bepaald dat de gemeenteraad een plan vaststelt over de integrale schuldhulpverlening voor een 
periode van maximaal vier jaar.  Naast de aflopende periode van de nota van 2014 t/m 2017, geven 
ontwikkelingen in het sociaal domein en rondom de thema’s armoede en schulden aanleiding tot 
het opstellen van nieuw beleid. Omdat armoede en schuldenproblematiek in elkaars verlengde 
liggen, is besloten in de nieuwe nota ook het armoedebeleid te integreren. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Voor de totstandkoming van het nieuwe beleid is veel geïnvesteerd aan de voorkant en zijn 
verschillende trajecten opgezet om input op te halen voor het nieuwe beleid. 

- Evaluatie beleid 2014-2017  
Ten eerste is de huidige beleidsnota van 2014-2017 halverwege 2017 geëvalueerd. Hiervoor zijn 
bijeenkomsten georganiseerd met vertegenwoordiging van de drie sociale teams, GKB, WPDA en 
Humanitas Thuisadministratie. Daarnaast is door de beleidsmedewerkers een analyse gemaakt 
van de voorstellen uit de huidige nota en is gekeken naar landelijke ontwikkelingen rondom 
armoede en schuldhulpverlening. Het college heeft de evaluatie op 27 juni 2017 vastgesteld.  

- Ervaringsdeskundigen  
Naast de evaluatie zijn ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Hiervoor is aangesloten bij de pilot met 
de methodiek sociale marketing voor het thema armoede en schulden dat in 2017 is uitgevoerd. 
Hiervoor zijn ook onze samenwerkingspartners geïnterviewd. Met de betrokken 
ervaringsdeskundigen is vervolgens een focusgroep georganiseerd om alle opgehaalde input 
nogmaals te ‘testen’ en hier dieper op in te gaan.  

- Doetank  
De Doetank is het netwerk van alle organisaties en partners actief op het gebied van 
schuldhulpverlening en armoede in de gemeente Tynaarlo. In de Doetank van september 2017 zijn 
de uitkomsten en aandachtspunten die naar voren zijn gekomen uit de evaluatie en de gesprekken 



 
 
 

met ervaringsdeskundigen gepresenteerd. Alle partijen hebben de mogelijkheid gehad dit aan te 
vullen en input/aandachtspunten aan te geven.  

- Kinderen betrekken bij beleid  
Om ook kinderen te betrekken bij het nieuwe beleid hebben we een apart traject georganiseerd. 
Om juist de kinderen uit de doelgroep te betrekken is besloten om in samenwerking met het 
jeugdsport- en cultuurfonds kinderen uit te nodigen voor een leuke middag naar klimpark Grolloo. 
Ca. 20 kinderen zijn mee geweest waar individueel met de kinderen in gesprek is gegaan. 
Daarnaast is een online vragenlijst opengesteld en verspreid via de samenwerkingspartners. De 
input die is opgehaald is meegenomen in het nieuwe beleid.  
 
Alle uitkomsten van bovenstaande trajecten zijn besproken met de drie sociale teams en het 
Toegangsteam Jeugd. Dit alles heeft geleid tot het concept beleidsplan.  
 
Inspraakperiode 
Op 5 december 2017 heeft het college ingestemd met de concept nota ‘Armoede en 
schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo’ en deze nota vrijgegeven voor inspraak. De 
concept nota heeft ter inzage gelegen van 8 december 2017 tot 19 januari 2018.  
Tijdens de inspraakperiode zijn dialoogbijeenkomsten georganiseerd, in samenwerking met het 
Platform Burgerparticipatie en het programma Zorg Verandert. Tijdens de dialoogbijeenkomst stond 
het delen van ervaringen centraal. Ervaringen met het hebben van financiële problemen en het 
hebben van schulden. In elke kern is een bijeenkomst georganiseerd, maar door het aantal 
aanmeldingen is dit samengebracht tot één bijeenkomst, met vijf deelnemers. De uitkomsten van 
deze bijeenkomst is opgenomen in het beleidsplan.  
 
Burgerparticipatie 
Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe participatievorm binnen 
het sociaal domein, beschreven in de notitie ‘De burger aan boord’. Het doel van de nieuwe vorm is 
om inwoners vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Om de participatie te 
stimuleren en faciliteren is een platform ingesteld met zowel inwoners als ambtenaren van de 
gemeente. Tijdens het opstellen van dit platform, was de gemeente al bezig met het ontwikkelen 
van het beleid over armoede en schulden. Het platform is later in het proces, tijdens de 
inspraakperiode betrokken. Dit was één van de pilots van het platform Burgerparticipatie.  
Wel is gewerkt volgens het uitgangspunt om inwoners en organisaties vroegtijdig te betrekken en is 
geïnvesteerd op het proces van de beleidsontwikkeling. Hoe inwoners zijn betrokken en het beleid 
tot stand is gekomen, is eerder beschreven. Het proces en de uitkomsten van het nieuwe beleid 
bevestigen het belang van het vroegtijdig betrekken van inwoners en organisaties .Dit heeft de 
kwaliteit van het beleid verbeterd. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De samenwerkingspartners worden geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad. Over de 
start van nieuwe projecten of mogelijkheden, tijdens de uitvoering van het nieuwe beleid, worden 
inwoners geïnformeerd. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
In de nota wordt elk speerpunt kort ingeleid, wordt het doel beschreven en wordt toegelicht hoe we 
dit willen realiseren. De speerpunten vormen de hoofdlijnen voor het nieuwe beleid. Uitvoering 
doen we zo veel mogelijk in co-creatie met onze samenwerkingspartners. De beleidsadviseur is 
eigenaar en heeft een aanjagende en coördinerende rol. 
Begin 2020 wordt de uitvoering van de beleidsnota tussentijds geëvalueerd om te kijken of 
aanpassing van het beleid nodig is.   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
In de begroting is jaarlijks budget opgenomen voor de uitvoering van schuldhulpverlening en het 
armoedebeleid. Het beschikbare budget voor de komende vier jaar is: 
 
    2018  2019  2020  2021 
Schuldhulpverlening  262.061 266.250 271.050 271.208 
Preventie schuldhulpverlening 7.846  7.972  8.115  8.270 
 
Armoedegelden *  160.501 161.810 163.564 165.213 
 
* Vanaf 2013 ontvangt de gemeente vanuit het Rijk middelen voor armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening. Vanaf 2017 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de 
bestrijding van armoede onder kinderen. Deze extra middelen dienen als aanvullend impuls 
bovenop de middelen vanaf 2013. Verdeling van de middelen vindt jaarlijks plaats. 
In het raadsbesluit van 10 juli 2017 is opgenomen om vanaf 2018 besluitvorming over de verdeling 
van de armoedegelden bij het  college neer te leggen en de raad hier jaarlijks over te informeren. 
Bij grote wijzigingen of overschrijding van taakvelden wordt het alsnog ter besluitvorming aan de 
raad voorgelegd. 
De verdeling van de armoedegelden voor het jaar 2018 is als bijlage toegevoegd. 
 
 

 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 15 
 
Betreft: Nieuw beleid armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 6 februari 2018; 
 
Overwegende dat: 

- In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is bepaald dat de gemeenteraad een plan vaststelt over 
de integrale schuldhulpverlening voor een periode van maximaal vier jaar; 

- De periode van de vorige nota ‘Schuldhulpverlening 2014-2017’ is afgelopen; 
- Ontwikkelingen in het sociaal domein en rondom de thema’s armoede en schuldhulpverlening 

aanleiding geven tot het ontwikkelingen van nieuw beleid; 
- De gemeente wil investeren op het aanpakken en verminderen van armoede- en schuldenproblematiek 

bij onze inwoners; 
 
Gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
 
 
B E S L U I T: 
 
De nota 'Armoede en schuldhulpverlening 2018-2021 gemeente Tynaarlo' vast te stellen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 17 april 2018 
 
  

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

mr. B. Slofstra, 
 
 
 

Plv. griffier 

  


