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Wij danken de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein voor het uitbrengen van 
een ongevraagd advies over het vraagstuk armoede en armoedebestrijding. Wij 
waarderen dat een taakgroep uit de Adviesraad zieh heeft gebogen over dit 
onderwerp en dat de voltallige Adviesraad de bevindingen en aanbevelingen via 
dit ongevraagde advies met ons deelt. Het spijt ons dat onze reactie - vanwege 
beperkte ambtelijke capaciteit - zo lang op zieh liet wachten. Met deze brief 
reageren wij op uw advies en informeren wij u over onze inzet de komende 
periode. - 
In uw advies heeft u op zeven thema's aanbevelingen geformuleerd. Graag gaan 
wij daar specifiek op in. 

Beschikbaar overzicht instellingen en regelingen voor professionals 
De gemeente Nieuwegein heeft inderdaad al een overzicht beschikbaar voor alle 
professionals. U stelt terecht dat dit overzicht up-to-date gehouden moet worden. 
Het boekje 'rondkomen met weinig geld in Nieuwegein' wordt dit jaar vernieuwd 
en ook uitgebreid. Een signaallijst, gesprekskaart en verwijsoverzicht worden 
toegevoegd aan het bestaande informatiemateriaal voor organisaties. Het 
informatiemateriaal zal breed gedeeld worden met tal van organisaties. 

Veelsoortig en laagdrempelig informeren inwoners 
Wij delen met uw Adviesraad dat informatie veelsoortig en laagdrempelig 
beschikbaar moet zijn voor inwoners. De afgelopen periode zijn hier al stappen in 
gezet, maar het kan altijd beter. Mensen worden via de reguliere 
communicatiekanalen geïnformeerd over regelingen en 
ondersteuningsmogelijkheden. Informatiemateriaal voor inwoners wordt ook 
verspreid onder betrokken professionals en verspreid op verschillende locaties in 
de stad. 

We noemen graag een aantal communicatiekanalen en -middelen in het 
bijzonder. Naast de Nieuwegeinse Sociale Kaart wordt de potentiële doelgroep 
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regelmatig geïnformeerd via de gemeentepagina in de Molenkruier en 
Facebookpagina's van de gemeente. 
De gemeente Nieuwegein is ook aangesloten bij de landelijke campagne 'Korn uit 
je schuld'. Ook hiervoor hangen bij verschillende organisaties in de gemeente 
posters en zijn flyers beschikbaar. 

Elke schoolvakantie verschijnt een Activiteitenkalender voor de Jeugd. Hierin is 
aandacht voor betaalbare activiteiten. Tevens worden inwoners geïnformeerd over 
regelingen voor kinderen, zoals de regelingen die Stichting Leergeld uitvoert. 
Deze kalender verschijnt in de Molenkruier, wordt verspreid onder alle 
basisscholen en wordt door verschillende organisaties opgehangen in 
gemeenschappelijke ruimtes. 

Wij zijn ons ervan bewust dat niet iedereen beschikt over een computer en dat de 
flyers en de advertenties in de Molenkruier niet door iedereen gelezen worden. Er 
ontstaat hierdoor een groep die wel recht heeft op inkomensondersteuning, maar 
zieh hier niet van bewust is en/of hier geen beroep op doet. Om deze groep te 
bereiken, werkt 'mond tot mond' reclame vaak beter. Wij zien voor professionals 
en vrijwilligers een belangrijke rol weggelegd in de voorlichting aan mensen met 
een laag inkomen die de gemeente met reguliere communicatiekanalen niet kan 
berei ken. 

In 2020 breiden we het netwerk van professionals verder uit. We richten ons op 
ondersteuning bij 5 risicovolle life-events: ontslag nemen of krijgen, ziekte of een 
ongeval, overlijden van een partner of familielid, echtscheidingen en 18 jaar 
worden. De informatievoorziening naar partijen die betrokken zijn bij deze life 
events willen wij verbeteren, alsmede hun rol bij het informeren van inwoners 
over ondersteuningsmogelijkheden in Nieuwegein. 

Inzet van ervaringsdeskundigen 
Uw aanbeveling sluit aan op de landelijke trend dat steeds vaker gebruik wordt 
gemaakt van ervaringsdeskundigen. In het verleden is de inzet van 
ervaringsdeskundigen onderzocht. Het bleek toen lastig om bereidwillige 
ervaringsdeskundigen te vinden die hun verhaal goed kunnen overbrengen op de 
inwoner. Voor een groep inwoners werkt 'mond tot mond' reclame in sommige 
gevallen beter dan de reguliere informatievoorziening om een 'inktvlekwerking' te 
creëren. Hier zien we ook een rol weggelegd voor onze partners in de stad. 
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Inwoners pro-actief benaderen 
Wij delen uw wens om als gemeente proactief de mensen in een armoedesituatie 
te helpen. Met de pilots Vroeg Erop Af en Vindplaats Schulden worden inwoners 
proactief benaderd bij betalingsachterstanden. Hierdoor is het makkelijker om 
hulp te bieden: de betalingsproblemen zijn nog te overzien en het aantal 
schuldeisers is lager. Met de pilots lopen we vooruit op een aanstaande wijziging 
in de Wet Schuldhulpverlening, waardoor het voor gemeenten mogelijk wordt om 
persoonsgegevens van inwoners met betaalachterstanden in een vroeg stadium 
uit te wisselen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en drinkwater- en 
energiebedrijven. Door vroegsignalering kan eerder en beter hulp versterkt 
worden. Door deze wijziging is het mogelijk om de juiste mensen gericht actief te 
be nad eren. 

Naast bovenstaande pilots starten we in 2020 inwoners die 18 jaar worden 
proactief te informeren over wat er verandert wanneer je 18 wordt. Het boekje 
'Geldwijzer Bijna 18' zal naar elke bijna-18-jarige verstuurd worden. Dit boekje is 
in samenwerking met het Nibud ontwikkeld. 

Hulp bij het invullen van papieren 
Als vijfde aanbeveling geeft u aan dat de geboden hulp bij het invullen van 
papieren uitgebreid en gesystematiseerd kan worden. Momenteel kunnen 
inwoners al bij diverse organisaties terecht voor hulp bij het invullen van 
formulieren. Zowel professionele als vrijwillige hulp wordt geboden op 
verschillende locaties in de gemeente of bij de inwoner thuis. 

Wij delen dat het belangrijk is dat het bieden van hulp zo laagdrempelig mogelijk 
geboden dient te worden. Onder andere het Sociaal Juridisch Servicepunt geeft 
invulling aan deze laagdrempeligheid. Het Sociaal Juridisch Servicepunt 
Nieuwegein biedt vier spreekuren per week, waar zowel Sociaal Raadslieden als 
vrijwilligers van MOvactor aanwezig zijn, op verschillende locaties in Nieuwegein. 
Vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein kunnen ook ondersteunen 
bij het invullen van formulieren. 

Privacy en het opnieuw aanleveren van gegevens 
Wij sluiten ons aan bij uw opmerking dat het voor mensen met financiële 
problemen erg vervelend kan zijn om meerdere keren dezelfde gegevens te 
moeten aanleveren. remand met schulden vindt het vaak moeilijk om hierover te 
praten. Bovendien is er bij een groot gedeelte van mensen met schulden sprake 
van multi-problematiek: financiële problemen komen veelal niet alleen. 
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Helaas zijn er situaties dat het voor inwoners nog noodzakelijk is hun verhaal 
opnieuw te delen of dat gegevens opnieuw aangeleverd moeten worden. Voorde 
inwoner is dit absoluut niet gewenst. Wij nemen uw aanbeveling dan oak ter 
harte en gaan onderzoeken in hoeverre gegevens vaker en eenvoudiger gedeeld 
mogen worden. 

Onderwerp schulden aan de orde stellen in het onderwijs 
Binnen het programma Geldwijs zetten wij onder meer in op schuldpreventie. We 
willen onder andere jongeren bewust maken van schuldenproblematiek en hen 
vaardigheden leren waarmee schulden kunnen worden voorkomen. Er zijn 
middelen gereserveerd om lesprogramma's op schalen te implementeren. 
Hierover gaan wij binnenkort met schalen in gesprek. Op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten zetten wij bij voorkeur in op lessen voor scholieren 
tussen de 12 en 18 jaar. De focus ligt op het ontwikkelen van cognitieve 
vaardigheden, beïnvloeding op sociale media en het leren maken van financieel 
goede keuzes. 

Samenvattend 
Uw advies heeft u samengevat in zeven aanbevelingen. Met deze brief hebben wij 
op deze hoofdlijnen onze reactie gegeven. Wij waarderen uw aanbevelingen en 
gaan door met onze inzet op dit onderwerp, waarbij we vanzelfsprekend uw 
meegegeven aandachtspunten in acht nemen. 

et vriendelijke groet, 

Frans Backhuijs 
burgemeester 

Kopie aan de Gemeenteraad van Nieuwegein 


