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Schuidhuipverlening

Geacht college,

Op 31 mei 2016 heeft de WIVIO-Adviesraad Schiedam over bovengenoemd onderwerp een onge
vraagd advies uitgebracht aan uw college.

Bij de stukken voor de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein Schiedam van 9 novemberjl.
bevond zich een memo van Stroomopwaarts van 30 september 2016 gericht aan wethouder Stam.

De Adviesraad Sociaal Domein Schiedam (hierna: ASDS) is niet bekend met de status van dit memo.
Niet duidelijk is welk standpunt de wethouder/uw college met betrekking tot dit memo inneemt.
De ASDS wil over het eerder uitgebrachte advies het standpunt van het college vernemen; het advies
is immers aan het college uitgebracht.

Bij de inhoud van het memo plaatst de ASDS de volgende kanttekeningen:
Stroomopwaarts geeft in het memo aan voordeel te zien in een vaste begeleider van de klant maar
kiest hier niet voor, enerzijds omdat wordt vastgehouden aan het uitgangspunt zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid en anderzijds omdat een vaste begeleiding alleen zou werken, zo begrijpt
de ASDS, als de klant dit zelf wil en hieraan meewerkt door zijn afspraken na te komen.

In het advies van 31 mei 2016 is aangegeven dat de klanten die voor schuldhulpverlening in aan
merking komen veelal niet in staat zijn hulp te vragen.

De ASDS wijst er op dat het in de meeste gevallen gaat om personen die hun administratie niet hebben
kunnen ordenen, door de veelheid van schulden door de bomen het bos niet meer zien en zich vaak
schamen voor de situatie waarin zij terecht zijn gekomen.

Naar het oordeel van de ASDS is vaste begeleiding daarom van belang en kan er niet van worden
uitgegaan dat klanten steeds uit eigen beweging begeleiding kiezen, als zij al inzien dat zij die nodig
hebben.

In het memo wordt opgemerkt dat in het door de klant te tekenen Plan van Aanpak staat wat de klant
moet doen om stabiel te worden en welke instrumenten schuldhulpverlening daarbij gaat inzetten.
Naar het oordeel van de ASDS wordt ook hier te zeer uitgegaan van zelfredzaamheid van de klant en
zou een verplichte vaste begeleiding veel onduidelijkheid wegnemen.



In het memo wordt het waar mogelijk bekorten van doorlooptijden onderschreven.
Er wordt echter niet aangegeven welke maatregelen Stroomopwaarts wil nemen om dit te realiseren.

De ASDS ziet graag het standpunt van het college op korte termijn tegemoet.
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