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NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT 2019-ll-13e
Dit amendement heeft betrekking op de programmabegroting, progr. 6 Krachtig
Noordoostpolder - Iedereen doet mee; Speerpunt 1 - Minder mensen in
armoede (pag. 87)
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 11-11-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. het beleid Schulddienstverlening vastgesteld is;
2. inzet vooral op voorkomen van schulden met een sluitende aanpak
schulddienstverlening is gericht;
3. er in januari 2020 1 loket wordt ingericht met financiële kennis,
van mening dat
1. in de sluitende ketenaanpak in het voorliggende veld sociale raadslieden in de
praktijk een effectieve rol spelen;
2. het laagdrempelige karakter en de actuele sociaaljuridische expertise van deze
sociaal raadslieden eraan bijdraagt dat mensen, in zowel vroeg als laat stadium,
effectief hulp krijgen bij financiële problematiek;
3. in de Noordoostpolder de inwoners niet de mogelijkheid hebben om gebruik te
maken van sociaalraadslieden. De inzet van sociaaljuridische raadlieden bij de
ketenaanpak en bij de inzet van een zorgloket van Noordoostpolder wenselijk is;
4. het woud van regelingen, de complexiteit van regels en de continu veranderende
wetgeving vraagt om te voorkomen dat onze inwoners afhankelijk zijn van
meerdere instanties, die ieder voor een stukje inkomen zorgen en vaak
onvoldoende expertise in huis hebben;
5. de meeste Flevolandse gemeenten deze sociaaljuridische problematiek bij de
schulddienstverlening onderkennen en gebruik maken van een sociaaljuridische
raadsman/-vrouw. De mate van effectiviteit aantoonbaar blijkt voor cliënt en
gemeenten;
6. de sociaalraadsman/-vrouw vanuit een onafhankelijke positie, directe
professionele hulpverlening geeft, ook een rol heeft in collegiale en
samenwerkingscontacten, ondersteuning in collegiale en samenwerkingscontacten
biedt, ondersteuning in bezwaar- en beroep geeft,
besluit de (meerjaren-)programmabegroting 2020-2023 als volgt gewijzigd vast te
stellen: speerpunt 1.1 Minder mensen in armoede (pagina 87) aan te vullen:
1.1 - Wij implementeren het
beleid schulddienstverlening

Het beleid schulddienstverlening "Voorkomen staat
voorop" start. We zetten in op een sluitende
ketenaanpak samen met de schuldhulpverlenende
partij en maatschappelijke partners.
We onderzoeken de mogelijkheid ter
aanvulling en ondersteuning van de burger en
keten tot het aanstellen van sociale
raadslieden in de Gemeente Noordoostpolder
in 2020.
Zo helpen we inwoners om problematische schulden
te voorkomen.
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