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Onderwerp
Reactie op advies Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2021-2025

Geachte leden van de adviesraad,

Op 28 december 2020 hebben wij het advies ten aanzien van het Beleidsplan Integrale 
Schuldhulpverlening 2021- 2025 ontvangen van de adviesraad van Beemster en op 19 
januari 2021 het advies van Purmerend. Omdat in het kader van de harmonisatie het 
beleidsplan geldt voor Purmerend en Beemster ontvangt u van ons een gezamenlijke 
reactie.

Allereerst danken wij u beiden voor dit advies. Het is fijn dat u een positief advies geeft en 
het in grote lijnen eens bent met de voorgestelde aanpak. In deze brief geven wij u graag 
een reactie op uw voorgestelde aandachtspunten.

Reactie op het advies van de Adviesraad sociaal domein Beemster:
- De conceptnotities Armoedebeleid van Beemster hebben zeker als input gediend bij 

het opstellen van dit beleidsplan. Het Armoedebeleid voor Beemster wordt u 
binnenkort voorgelegd ter advisering.

- Uw opmerking op pagina 3 hebben wij aangepast.
- De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie hebben wij verwerkt in het nieuwe 

beleidsplan. De uitvoering wordt verder uitgewerkt in het actieprogramma en 
beleidsregels.

- De evaluatie van het beleidsplan zal o.a. betrekking hebben op de uitvoering en de 
gestelde resultaten benoemd in het beleidsplan. Uiteraard nemen wij de adviesraden 
mee in tussentijdse evaluaties en indien nodig zullen wij ons beleid bijsturen. In 2023 
kunnen wij een stand van zaken opstellen voor de adviesraad gericht op preventie.

Reactie op het advies van de Adviesraad sociaal domein Purmerend:
- Wij vinden het belangrijk dat mensen niet afhankelijk zijn van hulpverlening, vandaar 

dat wij ondersteuning bieden zodat zij zelfredzaam worden en blijven. Dit zal niet 
voor iedereen makkelijk verlopen. Betekent dat wij maatwerk zullen blijven bieden.
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- De integrale uitvoering binnen het loket is in ontwikkeling en nog niet opgepakt. Er 
zal opnieuw gekeken worden wat het beste past binnen het loket, de uitvoering en 
de nieuwe taken rond de wetswijzigingen.

- De stadsverwarming valt nu ook onder de wettelijke grondslag in het kader van 
vroegsignalering.

- M.b.t. de communicatie gaan wij aan de slag met onze afdeling communicatie hoe dit 
het beste in te vullen.

- Wij hebben niet de ervaring dat de term recidive een stigmatiserend effect heeft. Wij 
zullen hier alert op zijn mocht hier sprake van zijn.

- In het beleidsplan staat vermeld dat de dienstverlening (inclusief preventie en 
vroegsignalering) vanuit het loket als volgt is in te delen:

 Informatie en advies: de schuldenaar informeren over het voorkomen of zelf 
oplossen van de schuldsituatie. Hierbij kan gedacht worden aan een adviesgesprek 
met een schuldhulpverlener, maar ook aan ondersteuning door een van de 
maatschappelijke organisaties. 

 Stabilisatie: in balans brengen van inkomsten en uitgaven waardoor een stabiele 
situatie ontstaat op basis waarvan een regeling om de schulden af te betalen 
mogelijk is (maatwerkbudget, budgetbeheer, betalingsregeling en budgetcoaching). 

 Een regeling om schulden gedeeltelijk of volledig af te betalen: budgetbeheer, 
schuldbemiddeling en schuldsanering.
Wij stellen voor de dienstverlening binnen het loket schulddienstverlening mondeling 
toe te lichten. Eventuele aanvullende vragen over de uitvoering kunnen dan gelijk 
worden gesteld en beantwoordt.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Purmerend en Beemster,

M.T.A. Hegger   J.R.P.L. Dings
wethouder Purmerend   wethouder Beemster


