Betreft:

Gevraagd advies ‘Beleidsplan schuldhulpverlening Leiden 2017-2020
Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal’
Uitgebracht door de Adviesraad WMO/Jeugd d.d. 14 april 2017
De Adviesraad heeft deze inspraaknotitie 9 maart jl. voorgelegd gekregen voor advies. Het
onderwerp schuldhulpverlening valt in principe buiten de onderwerpen waarover wij adviseren aan
het College. Na overleg met de wethouder Jeugd Zorg en Welzijn, mevrouw R.A. van Gelderen en
vanwege het opheffen van de Adviesraad werk en inkomen hebben wij overwogen dat enkele
opmerkingen over de preventie en vroegssignalering van schuldhulpverlening het College mogelijk
van dienst kunnen zijn bij de nadere uitwerking van dit onderdeel.
De Adviesraad heeft dit advies bekeken tegen de achtergrond van de integrale taken van de
gemeente vanuit de Wmo en Jeugdwet.
1. De Adviesraad onderschrijft met name de preventieve aanpak zoals die plaatsvindt met de
inloopspreekuren op de locaties van de sociale wijkteams. Daarnaast wijzen wij op het belang
van een brede toegang van de schuldhulpverlening en een goede verwijzing vanuit de
vindplaatsen.
2. Wij juichen de pilot vroegsignalering toe, maar de gemeente mag hier wel wat ambitieuzer in
zijn. Het is van belang afspraken te maken met de maatschappelijke partners die voor
preventie en vroegsignalering van belang zijn, zoals maatschappelijk werk, onderwijs,
voedselbanken, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, eerste lijns(gezondheids)zorg. We verwijzen
hierbij naar de pleidooien van de staatssecretaris voor een geïntensiveerde aanpak van
vroegsignalering (o.a. Brief TK 6 februari 2017).
3. De Adviesraad adviseert bij de uitwerking van het preventieplan, dat eind 2017 geactualiseerd
zal worden, aandacht te besteden aan mensen in een kwetsbare positie, die (tijdelijk)
verminderd zelfredzaam zijn. De Adviesraad is verheugd over dit plan en is benieuwd naar de
uitwerking hiervan. In het beleidsplan worden tot risicogroepen gerekend cliënten in de
maatschappelijke opvang, statushouders, mensen met een licht verstandelijke beperking,
laaggeletterden, jongeren en zelfstandigen.
4. We adviseren aan deze risicogroepen in dit beleidsplan mensen uit de GGZ, chronisch
zieken en gehandicapten mensen met (beginnende) dementie en mantelzorgers toe te
voegen.
5. De Adviesraad adviseert de ervaringen en aanbevelingen van de direct belanghebbenden uit
de hierboven genoemde doelgroepen te betrekken bij de uitwerking van de plannen.
6. De Adviesraad adviseert ten aanzien van de samenwerking tussen de Stadsbank, wijkteams en
vrijwilligersorganisaties duidelijke afspraken te maken met deze partners over taakafbakening,
waarbij vanzelfsprekend hun ervaringen meegenomen worden in dit proces.
7. De Adviesraad is van mening dat investering in een zorgvuldig gesprek van groot belang is
voor het in kaart kunnen brengen van iemands totale situatie en de benodigde hulp en
ondersteuning. Integraal werken van de afdelingen Werk en Inkomen, Jeugd, Wmo en
Wonen bij de gemeente Leiden die te maken hebben met betrokken partijen en cliënten is
daarom noodzakelijk. Bij de uitwerking van de preventieplannen adviseert de Adviesraad
daarom hierbij uitdrukkelijk te onderzoeken welke capaciteit (formatie en deskundigheid)
nodig is bij alle partners om invulling te kunnen geven aan investering in een goed gesprek en
het integraal benaderen van de problematiek.
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