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AMENDEMENT 2021-01-12b

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 20.0002651

Onderwerp: Beleidsplan Sociaal Domein - Sociaal-juridische hulpverlening

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d., 25-01-2021 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. het beleidsplan Sociaal Domein voor ligt om te worden vastgesteld;
2. er een sociaal loket is ingericht waar inwoners terecht kunnen voor advies en informatie met 

betrekking tot onderwerpen binnen het sociaal domein;
3. er vanuit het sociaal loket doorverwijzingen plaatsvinden naar diverse andere instanties, 

waaronder een financieel loket;
4. hulpvragen (met name m.b.t. schuldhulpverlening) kunnen vragen om juridische kennis,

van mening dat
1. de hulpvragen bij het sociaal loket soms om juridische hulp vragen;
2. in de sluitende ketenaanpak in het voorliggende veld sociaal raadslieden in de praktijk een 

effectieve rol spelen;
3. specifieke juridische kennis zowel bij het sociaal loket als bij instanties als Carrefour en Humantis 

niet voldoende aanwezig is;
4. sociaal raadslieden ondersteuning kunnen bieden bij complexe situaties en bij het opstellen van 

bezwaarschriften e.d.;
5. inwoners soms niet over de middelen beschikken om juridische hulp in te schakelen;
6. het laagdrempelige karakter en de actuele sociaal juridische expertise van de sociaal raadslieden 

eraan bijdragen dat inwoners in zowel vroeg als laat stadium effectief hulp kunnen krijgen bij 
financiële problematiek;

7. de meeste Flevolandse gemeenten de sociaal juridische problematiek bij de schulddienstverlening 
onderkennen en gebruik maken van een sociaal juridisch raadsman/-vrouw; de mate van 
effectiviteit blijkt aantoonbaar voor de cliënten en de gemeente,

besluit het voorstel gewijzigd vast te stellen door toevoeging van de cursieve tekst bij 
3.2 Kader 2; Eenvoudige toegang tot ondersteuning bij de gemeente:
Naast het geven van advies en informatie verwijst het sociaal loket door naar het aanbod algemene 
voorzieningen, de procesbegeiders, het financieel loket, team maatwerk, sociaal juridische 
hulpverlening of naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

en onder Bijlage 10.2: Werkwijze gemeentelijke toegang:
Waar nodig wijst het loket door naar algemene voorzieningen van de partners, naar het team 
Procesbegeleiders voor het organiseren van een planbijeenkomst, naar het Team maatwerk (Uitvoering 
Sociaal Domein) voor een maatwerkvoorziening, naar het Financieel loket voor financiële vragen of
sociaal juridische hulpverlening.
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