
 

 

Verslag van de vergadering van: 6 februari 2018 van 19.00 tot 21.15 uur 
 
Thema’s 
- Schuldhulpverlening: Door Stroomopwaarts wordt een presentatie gegeven die aan het verslag wordt toegevoegd. 

Uitgelegd wordt wie in aanmerking komt voor schuldhulpverlening en aan welke voorwaarden moet worden 
voldaan. Vaak melden mensen zichzelf aan en soms worden ze doorverwezen via de WOT’s. Niet iedereen is 
voldoende zelfredzaam en daarom probeert men om zo veel mogelijk maatwerk te leveren. Zo is bewindvoering 
niet altijd nodig, maar kan budgetbeheer al voldoende zijn. Stroomopwaarts werkt samen met verschillende 
partners zoals de WOT’s, Humanitas, de Kredietbank, woningcorporaties en het jongerenwerk. Stroomopwaarts 
probeert zo laagdrempelig mogelijk te werken zodat zij veel mensen met schulden kunnen bereiken. Suggesties 
voor vindplekken zijn welkom. Verder wordt gewerkt aan een light-vorm van budgetbeheer, 
communicatieverbetering en zoekt men naar meer partners om de hulpverlening te verbeteren.  

 De voorzitter van de Cliëntenraad, Jody Hakkert, is ook aanwezig bij dit agendapunt. Zij complimenteert 
Stroomopwaarts met de presentatie, maar is het met ASDS eens dat aan coaching en budgetbeheer meer aandacht 
moet worden besteed. ASDS is verdeeld over de presentatie. Sommige leden hadden meer discussie verwacht in 
plaats van een eenzijdige presentatie. Afgesproken wordt dat een werkgroep de presentatie over 
Armoedebestrijding op die wijze zal voorbereiden. 

 
Mededelingen 
- Afspraak met wethouder Van Aaken ten behoeve van de bijeenkomst van 6 maart: Samen met de voorzitter is 

gekeken naar nog openstaande onderwerpen en de wijze van afhandeling. Tevens is gesproken over het aanpassen 
van de huidige werkwijze van ASDS. Omdat Schiedam steeds minder werkt met beleidsnota’s en steeds meer met 
pilots, zal wellicht moeten worden gezocht naar een andere manier van adviseren door ASDS. 

- Afspraak voorzittersoverleg MVS inzake kwijtscheldingsbeleid: Deze bijeenkomst vindt 13 februari 2018 plaats. 
- Afspraak DSW ter voorbereiding van de bijeenkomst van 3 april 2018: De voorzitter zal deze afspraak samen 

met mevrouw Bos voorbereiden. 
- De bijeenkomsten Groen & Gezond in Schiedam: Het waren drukbezochte bijeenkomsten waarbij zoveel mogelijk 

wensen en ideeën van Schiedammers zijn opgehaald. Er volgen nog bijeenkomsten over recreatie en sport en 
bewegen. ASDS wordt hiervoor uitgenodigd. 

 
Lopende zaken 
Jaarplanning gemeente: De planning wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Jaarplanning adviesraad: De planning wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
Voortgang Samen Schiedam (voorheen Nieuw Welzijn) 
Het document geeft een toelichting op de tussenstand van het nieuw te vormen beleid. De werkgroep heeft 
binnenkort een afspraak met professionals uit het veld en daarna wordt ASDS uitgenodigd om de discussie aan te 
gaan. In Schiedam wordt steeds meer gebruik gemaakt van eerstelijnsvoorzieningen doordat er minder aanbod is in 
een lagere vorm van ondersteuning. Liever ziet men dat mensen in hun eigen omgeving worden ondersteund, maar 
dat is niet altijd mogelijk. Zelfredzaamheid wordt vaak zwaar overschat. In het werkdocument wordt de 
verwachting uitgesproken dat de sociale cohesie zal verbeteren, maar deze stelling wordt verder niet onderbouwd. 
 
Programma training ASDS 
ASDS gaat akkoord met het programma. De training vindt plaatst op 20 februari op het Stadserf 1. 
 
Communicatie/PR 
Het mailverkeer werkt naar behoren en de website ziet er goed uit. 
 
Rondvraag en sluiting 
- De heer Kerpels laat weten dat hij enkele politieke discussies gaat leiden. De bijeenkomsten zijn openbaar 

toegankelijk en worden uitgezonden op LOOK TV en Radio Schiedam. 
- Binnenkort wordt ASDS gevraagd te adviseren over sociale kredieten. Informatie hierover wordt zo spoedig 

mogelijk verstuurd. 


