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Betreft:  Reactie advies MAA 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

 
Wij zijn verheugd over uw positieve advies op de kaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening 2016-
2020 en hebben uw aanbevelingen ter harte genomen. 
 
Graag geven wij u hieronder onze reactie op de door u geadviseerde onderdelen: 

 We zullen uw ongevraagde advies over de gemeentelijke brochure minimaregelingen 2014 
verder meenemen in het ontwikkelen van nieuw informatie materiaal over minimaregelingen. 
De conceptfolder zal aan u worden voorgelegd. 

 We vragen u mee te denken over  de verbetering van de website van de BAR gemeenten, uw 
advies en tips zijn welkom. 

 Betreffende uw opmerking over het ontbreken van een planning  die SMART is zijn de kaders 
aangepast met concrete data en momenten van evaluatie.  

 De nieuwe Beleidsregels Bijzondere Bijstand zullen u binnenkort ter advisering worden 
toegezonden.  

 De input die u heeft  gegeven rondom het thema armoede op de armoedeconferentie in 
Ridderkerk, nemen wij mee in de verdere beleidsontwikkeling op dit thema.  

 Uw reactie op het Concept Preventieplan Schuldhulpverlening Albrandswaard 2015-2016, wordt 
uiteraard meegenomen in de verdere besluitvorming van dit stuk. 

 
Nogmaals hartelijk dankt voor uw advies. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mieke van Ginkel - van Maren 
Wethouder  
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VAN:      Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard 

AAN:     College van B&W, Portefeuillehouder mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren 

CC:     Cc. Quido Maas en Geraldine Pieterse. 

DATUM:    13-09-2015 

ONDERWERP: Kaders minimabeleid en schuldhulpverlening Albrandswaard 2016-2020 

 

Geacht college van B&W, Portefeuillehouder mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren, 

 

na het lezen van de Kaders Minimabeleid en Schuldhulpverlening Albrandswaard 2016-2020 en 

de bijlage voor het college t.b.v. de bijzondere bijstand wil de Maatschappelijke Adviesraad 

Albrandswaard, hierna Adviesraad genoemd, het college complimenteren met alle goede 

voornemens ter verandering en verbetering van het huidige beleid. Wij zien een visie, een 

kernboodschap en een omschrijving van de kaders waar we het van harte mee eens zijn.  

 

Positief vinden we de benoeming van bijzondere groepen en het idee om een kind-pakket in te 

voeren. De Adviesraad denkt hier graag met u verder over mee. De voornemens in het willen 

leveren van maatwerk in de bijzondere bijstand waarbij niet langer de regel bepalend zal zijn, 

maar de mens achter de hulpvraag, achten wij prijzenswaardig.  

En het willen verbeteren van de toegang tot en informatie rond voorzieningen zeer zeker ook. In 

dat kader dacht de Maatschappelijke Adviesraad al een stukje met u mee en gaf u in april van dit 

jaar het ongevraagde advies over de gemeentelijke brochure minimaregelingen 2014. Daarnaast 

is de Adviesraad al begonnen met nadenken over een verbetering van de website van de BAR 

gemeenten en heeft hierover overleg met de andere adviesraden in Barendrecht en Ridderkerk.  

 

De nu voorliggende voorstellen in uw Kaders zijn niet SMART en dus niet geschikt om te 

evalueren of het voorgenomen beleid goed zal worden ingevoerd en uitgevoerd. U schrijft dat de 

uitwerking later in het najaar zal komen. We rekenen erop dat u komt met een aanvullend 

document met Beleidsregels. Een versie daarvan met een concrete acties zien we graag tijdig 

tegemoet; dus als eerste concept. Uiteraard ondersteunen we het voornemen voor een jaarlijkse 

evaluatie van het nieuwe beleid.  

 

Na jarenlang praten over de kanteling gaat het er nu echt van komen. Dat juichen we van harte 

toe. 

 

Wij zijn verheugd in uw kaders een aantal ideeën terug te vinden die voortkomen uit het noeste 

werk dat de leden van de Armoedewerkgroep eerder dit jaar leverde. De Adviesraad is van 

mening dat het armoedeconvenant dat zij opstelden een keur aan krachtige ideeën bevat, zowel 

inhoudelijk wat betreft diensten als ook wat betreft mogelijke attitudes in de gemeentelijke 

beleidsuitvoering.  

De Armoedewerkgroep bestaat uit burgers uit alle drie de BAR-gemeenten en zij hebben het 



 
 

 

convenant opgesteld in dialoog met lokale organisaties. Een twintigtal organisaties hebben dit 

ondertekend met de intentie om verder te gaan dan algemene kaders. De betrokkenen realiseren 

zich daarbij dat het bestrijden van armoede niet alleen een taak is van de gemeentes maar een 

samenwerking vraagt van gemeentes, burgers en organisaties in het veld. Burgerparticipatie en 

overheidsparticipatie zijn beide nodig. 

 

In het hoofdstuk Achtergrond geeft u aan kennis te hebben van dit convenant en de Adviesraad 

hoopt in de nadere uitwerking in de vorm van beleidsregels meer punten terug te zien dan in de 

nu voorliggende documenten. Beleidsregels (anders dan beleidsrichtlijnen) kunnen worden 

getoetst door de gemeenteraad en het publiek. Maar zijn ook een richtlijn voor het uitvoerende 

ambtenarenapparaat. Uiteraard willen we u daarover ook gaarne adviseren. 

 

Mevrouw A. v.d. Plaat, beleidsmedewerker BAR-organisatie heeft de Adviesraad om een reactie 

gevraagd op het Concept Preventieplan Schuldhulpverlening Albrandswaard 2015-2016. Hier 

hebben we intussen naar haar op gereageerd. We vertrouwen erop dat die reactie en deze reactie 

op de Kaders voor het minimabeleid en schuldhulpverlening in uw organisatie bij elkaar 

gebracht zullen worden. 

 

Met vriendelijke groeten namens de Adviesraad, 

 

N. Bom, voorzitter en E. Chvedtsjoek, secretaris. 


