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Beleidsplan integrale Schuldhulpverlening Borne 2022-2025

Geacht College,
Op verzoek van mevr. M. Hanrath brengt de adviesraad sociaal domein een advies uit met betrekking
tot het beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Borne 2022-2025.
De adviesraad is van mening dat het beleidsplan een compleet en duidelijk beeld geeft van hoe de
schuldhulpverlening in Borne in de periode 2022-2025 georganiseerd gaat worden.
De adviezen die de adviesraad heeft uitgebracht op de Evaluatie Beleidsplan Schuldhulpverlening
2016-2020 Gemeente Borne zijn opgenomen in het voorliggende beleidsplan waarop een advies
wordt gevraagd.
Met betrekking tot het beleidsplan voor de periode 2020-2025 brengt de adviesraad sociaal domein de
volgende adviezen uit aan het college:
1. Omdat bij de Integrale Schuldhulpverlening veel keuzes gemaakt moeten/kunnen worden waarbij
diverse partijen een rol spelen maar uiteindelijk met één mogelijke uitkomst adviseert de
adviesraad om een “stroomschema” op te nemen in het beleidsplan. Dat zal het proces voor de
lezer/gebruiker verduidelijken.
2. In het beleidsplan worden in hoofdstuk 5 onderwerpen en aspecten genoemd die nog uitgezocht
moeten worden of waar een keuze gemaakt moet worden. De adviesraad adviseert om die
specifieke onderwerpen op te nemen in een apart hoofdstuk "Openstaande c.q. nog te
onderzoeken actiepunten". Een optie is ook om het op te nemen in hoofdstuk 6. Dat adviesraad is
van mening dat daarmee beantwoording van die vragen wordt gewaarborgd en dat het de kwaliteit
van het beleidsplan vergroot. De adviesraad heeft in de bijlage bij dit advies de onderwerpen
samengevat.
3. Met betrekking tot het overzicht projecten en activiteiten in hoofdstuk 6 adviseert de adviesraad
om specifieker te zijn in de planning voor de projecten en activiteiten. Een specifieke einddatum
geeft meer duidelijkheid dan bijv. 2022-2025. Dat maakt het overzicht meer SMART. Overweeg
om aan te geven wie of welke afdeling verantwoordelijk is.
4. De adviesraad adviseert om te overwegen om hoofdstuk 5.4 “Specifieke doelgroepen en
afspraken” het Noodfonds Borne” en de diaconie van de kerken toe te voegen. Daarnaast is het te

5.

6.
7.

8.

overwegen om in het geval van schulden bij ondernemers een rol toe te kennen aan de
Dorpsmanager.
In het beleidsplan wordt in 5.5 “Vroegsignalering” gesteld: “er is onvoldoende budget om alle
signalen met een huisbezoek op te pakken”. De adviesraad adviseert om te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om het budget significant te verhogen zodat de preventieve werking van
Vroeg Eropaf verhoogd kan worden. Een noodzaak daarvoor zijn de verwachte verhogingen van
de energie tarieven. De adviesraad realiseert zich dat de gemeente Borne geen invloed heeft op
energie tarieven maar de adviesraad ziet wel een extra risico ontstaan voor achterstanden in
betalingen waardoor vaker gebruik zal moeten worden gemaakt van Vroeg Eropaf om schulden te
voorkomen.
De adviesraad adviseert om regelmatig aandacht voor hulp bij schulden te geven in de Week van
Borne en via social media.
In 5.4.2 staat in de laatste alinea, vanaf Ontzorgen...”Ten behoeve van de financiële
zelfredzaamheid wordt via regionale samenwerking bekeken via welke organisaties dit kan
worden aangeboden. De adviesraad verzoekt om te duiden wat dit betekent. Wordt er gewerkt
aan financiële zelfredzaamheid als mensen vallen onder de Participatiewet en vervalt daarmee
alle hulp als men niet meer onder de Participatiewet valt?
Tot slot wil de adviesraad in contact blijven met de beleidsmedewerkers sociale zaken om te
evalueren of het beleidsplan voor de periode 2022-2025 effectief is en wat de voortgang is van de
projecten en activiteiten die gepland staan in hoofdstuk 6. De adviesraad wil graag eind 2022 een
eerste evaluatie.

Graag vernemen we uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Jieles van Daalen
secretaris Adviesraad Sociaal Domein Borne
Bijlage: Overzicht onderwerpen in hoofdstuk 5 voor acties (zie item 2)
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