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Op 25 juni 2020 heeft uw adviesraad advies uitgebracht over het uitvoeringsplan Schuld-
hulpverlening 2019-2022 (hierna: uitvoeringsplan).  
 
Wij danken u hartelijk voor de opmerkingen en verbeterpunten die u in uw advies naar 
voren brengt en geven u middels deze brief een reactie op uw advies. Ook hebben wij het 
overleg vooraf en als zeer prettig ervaren. Daarnaast willen wij u bedanken dat u ook tijd 
beschikbaar heeft gemaakt om het gewijzigde uitvoeringsplan te beoordelen. 
 
Advies uitvoeringsplan Schuldhulpverlening 2019-2022 
In uw advies merkt u op dat een gedeelte van de periode inmiddels is verstreken en 
vraagt u om in het uitvoeringsplan in te gaan op de huidige ontwikkelingen (COVID-
19).Het uitvoeringsplan is geschreven voor de periode 2019-2022, zodat deze gelijk loopt 
met de Strategie voor het sociaal domein en de bijbehorende themaplannen, daar is dit 
uitvoeringsplan een onderdeel van.  
 
Daarnaast vraag u aandacht voor inwonersperspectief, het toegangsproces, nazorg en de 
inzet van vrijwilligers. Wij nemen uw kanttekening met betrekking tot de “omgekeerde blik” 
dus vanuit het inwonersperspectief mee bij de verdere ontwikkeling vanuit de coalitie ar-
moede en schulden. De uitwerking van het begrip nazorg is lastig, omdat dit ook maat-
werk is. Dat verschilt dus per inwoner. Dit verduidelijken we verder in het uitvoeringsplan. 
 
Met MDF gaan we onderzoeken wat de oorzaken/oplossingen zijn voor uitval tijdens het 
toegangsproces voor schuldhulpverlening. Dit nemen we mee in de monitoring (onderdeel 
van het themaplan Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden). 
De inzet van vrijwilligers vraagt inderdaad aandacht. “Meer inwoners verrichten vrijwilli-
gerswerk” is dan ook een van de resultaten in het themaplan Zelfredzaamheid en eigen 
mogelijkheden. Hier is reeds aandacht voor. 
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Ook maakt u zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen van schulden onder de jeugd. 
Het MDF zet in op schuldpreventie door: 

 spreekuur Money Talks bij ROC Landstede; 

 interactieve theatervoorstelling Cashflow met verwerkingslessen (voor leerlingen in het 
derde jaar van het voortgezet onderwijs). 

 ondersteuning bij inzet leermiddelen primair onderwijs 
 
Tenslotte maakt u zich zorgen over de zogenaamde fraudeschulden. Inwoners met frau-
deschulden kunnen in principe geen gebruik maken van de WSNP, maar wel van de regu-
liere schuldhulpverlening. Schaamte en een gevoel van onveiligheid vormen inderdaad 
vaak een drempel om hulp te zoeken. Wij hopen dat onze partners, die bij de inwoners 
thuis komen en/of op een andere manier contact hebben, deze signalen oppakken en 
warm overdragen richting de schuldhulpverlening. Op 24 september 2020 zijn wij gestart 
met het project Vroegsignalering van schulden. 
 
In de bijlage vindt u onze reactie op de gemaakte 50 punten.  
 
Wij hebben het advies en onze reactie op het uitvoeringsplan 2019-2022 meegenomen in 
het uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2021-2022. 
 
Uitvoeringplan Schuldhulpverlening 2021-2022 
Door diverse ontwikkelingen (waaronder COVID-19) is besloten om het uitvoeringsplan 
aan te passen. Tevens hebben wij uw opmerkingen verwerkt in het gewijzigde uitvoe-
ringsplan. Het gewijzigde uitvoeringsplan is op 01 maart 2021 met u besproken. U heeft 
ingestemd met dit uitvoeringsplan en had geen verdere op- of aanmerkingen.  
 
Wij danken u nogmaals hartelijk voor het uitgebrachte advies en medewerking en hopen u 
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dronten 

   
drs. T. van Lenthe drs. J.P. Gebben 
Secretaris Burgemeester 
 
 
  
 


