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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
In 2011 is het beschikbare budget voor schuldhulpverleningstrajecten door budgettaire 
verschuivingen niet volledig gebruikt. Door overheveling van dit budget naar 2012 en 
2013 is er nu € 18.000,- beschikbaar voor het opstarten van een pilot Bureau Sociaal 
Raadslieden (BSR). Met deze memo stellen wij u op de hoogte van de invulling van de 
pilot.  
  
 
Geachte dames en heren, 
 
In 2011 is het beschikbare budget voor schuldhulpverleningstrajecten door budgettaire 
verschuivingen niet volledig gebruikt. Door overheveling van dit budget naar 2012 en 
2013 is er nu € 18.000,- beschikbaar voor het opstarten van een pilot Bureau Sociaal 
Raadslieden (BSR). Het gaat om een pilot in de periode van 1 oktober 2012 tot en met 
31 maart 2014 met een inzet van 4 uur per week.  
 
Het Bureau Sociaal Raadslieden is een laagdrempelige voorziening voor inwoners met 
vragen op sociaaljuridisch gebied (bijv. op het gebied van uitkeringen, werken, 
belastingen,wonen en onderwijs). Uit een landelijk onderzoek m.b.t. het sociaal 
raadsliedenwerk blijkt, dat de voorziening voor 55% van de cliënten leidt tot een 
oplossing in financiële zin. Er is sprake van een preventieve voorziening, die past 
binnen de uitgangspunten van de Brede Welzijnsvisie.  
 
De portefeuillehouder verwacht, dat er aantoonbaar verband bestaat tussen het 
uitvoeren van een pilot BSR en het aantal schuldhulpverleningstrajecten in 
Albrandswaard. De afgelopen jaren is het aantal schuldhulpverleningstrajecten, mede 
door de economische crisis, alleen maar toegenomen. In 2011 was er sprake van 92 
trajecten. In de periode van januari 2012 tot en met juni 2012 was er al sprake van 69 
trajecten. Aan het eind van de pilot zou een trend zichtbaar moeten zijn, waaruit blijkt 
dat de stijging afvlakt, zodat de voorziening zichzelf terug verdient. Alle partijen zijn 
zich er overigens van bewust, dat er veel factoren zijn, die invloed hebben op het 
aantal schuldhulpverleningstrajecten. Daarom heeft de portefeuillehouder met Stichting 
Vivenz, die voor ons de pilot BSR uitvoert, de volgende concrete afspraken gemaakt: 
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 BSR voert bij alle cliënten een voorzieningencheck uit: de check 
behelst een onderzoek naar het gebruik van alle mogelijkheden die er 
zijn op het gebied van toeslagen en uitkeringen; 

 BSR bereidt cliënten voor op een eventueel 
schuldhulpverleningstraject. Deze voorbereiding houdt niet in dat BSR 
met de cliënt een inventarisatie maakt van alle schuldeisers en de 
schuldhoogten. BSR wijst voor dit onderdeel van het 
voorbereidingstraject door naar vrijwilligers. 

 Cliënten, die zich bij Vraagwijzer en bij Wijzerplaats melden met 
schulden, worden eerst verwezen naar BSR; 

 BSR maakt structureel gebruik van de inzet van vrijwilligers in 
Albrandswaard. In verband hiermee werkt BSR samen met de andere 
organisaties in het koetshuis in Rhoon; 

 Het algemeen maatschappelijk werk, dat ook door Stichting Vivenz 
wordt uitgevoerd,  richt zich aantoonbaar niet meer op cliënten met 
problemen, die kunnen worden opgepakt door BSR, zodat het 
algemeen maatschappelijk werk meer ruimte krijgt voor andere 
cliënten; 

 BSR onderzoekt de tevredenheid van cliënten en van de partners, 
waarmee zij samenwerkt;   

 
Wij hebben besloten Stichting Vivenz voor de periode van 1 oktober 2012 tot en met 
31 maart 2014 een budgetsubsidie van in totaal € 15.078,92 te verlenen voor het 
uitvoeren van de pilot. Het gaat om een inzet van 4 uur per week. Het spreekuur vindt 
naar verwachting plaats in het koetshuis in Rhoon. 
 
In het 1e kwartaal van 2014 vindt een evaluatie van de pilot plaats. Wij zullen u van de 
uitkomsten van de evaluatie op de hoogte stellen. Een eventuele voortzetting van 
Bureau Sociaal Raadslieden na afloop van de pilot is altijd afhankelijk van de door u in 
de begroting ter beschikking gestelde financiële middelen.   
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Wij vertrouwen erop, dat wij u hiermee voldoende hebben ingelicht.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris,               de loco-burgemeester, 

  
Hans Cats                    drs. Bert G. Euser, mba 
 
 


