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Verslag van de openbare vergadering van de 
Commissie Samen leven, gehouden  
op donderdag 8 november 2012 in het gemeentehuis 
 
Aanwezig:  
Mevrouw A. Ripmeester (voorzitter) en de heer J. van Straalen (griffier) 
Alle fracties zijn vertegenwoordigd. 
Van de zijde van het college: wethouder H. Dokter. 
  
1. Opening en vaststelling van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Spreekrecht 
Er hebben zich geen sprekers gemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. 
 
3. Vaststellen verslag vergadering commissie Samen leven van 20 september 2012 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ten aanzien van de lijst van toezeggingen zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 

 
- Toezegging 2 SV Bolnes. Wethouder Dokter laat weten dat het financieel goed gaat bij de 

vereniging en dat de ledenaanwas ook goed is. Een aantal sponsoren heeft de verplichtingen 
van de vereniging overgenomen. De toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 5 Beleidsplan politie. De gemeentelijke rapportage is per mail verzonden. 
Toezegging is afgedaan. 

- Toezegging 6 Plan van aanpak jeugdwerkloosheid. Streefdatum is 1 maart 2013. 
 

Ten aanzien van de lijst van actiepunten zijn de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
- Actiepunt 1 Rapport Tevredenheid Wwb-klanten. Mevrouw Fräser geeft aan dat dit 

geagendeerd kan worden voor januari 2013. 
- Actiepunt 3 Wmo Benchmark 2011. Mevrouw Van Houwelingen geeft aan dat dit geagendeerd 

kan worden voor januari 2013. 
- Actiepunt 4 Wijzerplaats. Verzocht wordt bij de uitleg in te gaan op de ontwikkelingen rond de 

fysieke locatie en de wijziging in de bezetting. Streefdatum wordt januari 2013. 
- Actiepunt 5 Vragen over beleidsplan Veiligheidsregio. Vragen zijn per mail beantwoord. 

Actiepunt is afgedaan. 
- Actiepunt 6 Presentatie Veiligheidsregio. Presentatie is te vinden op de gemeentelijke website. 

Actiepunt is afgedaan.  
 
4. Presentatie door ‘Plangroep’ over gemeentelijke schuldhulpverlening 
De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Anne-Mieke de Peuter, directeur van ‘Plangroep’ (350 
medewerkers en in 60 gemeenten actief). De presentatie is bijgevoegd. Sinds april dit jaar wordt in 
Ridderkerk de schuldhulpverlening uitgevoerd door Plangroep. Sinds 1 juli jl. is wettelijk geregeld dat 
de gemeente de regie voert ten aanzien van de schuldhulpverlening. Het is de gemeente die de 
criteria bepaalt. Ter aanvulling op de presentatie laat mevrouw De Peuter nog het volgende weten. 
 
De redenen waarom men bij schuldhulpverlening aanklopt, zijn in Ridderkerk niet anders dan landelijk. 
Een ontwikkeling is dat er nu ook mensen met een eigen woning een beroep op schuldhulpverlening 
doen. Landelijk leven 1,1 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens. Een aantal van 77.000 heeft 
bij de gemeenten aangeklopt voor schuldhulpverlening. Landelijk blijft het aantal aanvragen stabiel. 
Dat lijkt opmerkelijk maar komt waarschijnlijk door het feit dat gemeenten strenger zijn geworden ten 
aanzien van de toelating. Ridderkerk is nog een gemeente waar deze eisen nog heel ruim zijn. Het 
aantal aanmeldingen is in Ridderkerk hoger dan Plangroep bij aanvang had verwacht. Als trajecten 
goed verlopen, heeft dat een aantrekkende werking. Het aantal aanvragen is voor een gemeente van 
deze grootte echter normaal. 
 
Schulden zijn vaak gerelateerd aan psychosocia3 
.le problemen. Voor deze klachten wijst Plangroep door. Dat probleem moet ook worden opgelost, 
anders kunnen de schulden niet goed aangepakt worden. De samenwerking met andere 
hulpinstanties verloopt goed. 
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Bepaald wordt wat cliënt maandelijks kan aflossen. Vermenigvuldigd met 36 levert dat het af te lossen 
bedrag op. Als alle schuldeisers hiermee akkoord gaan, dan wordt er door alle partijen een 
overeenkomst getekend waarin alle afspraken worden vastgelegd. Cliënten mogen nu geen nieuwe 
schulden meer maken. Doen ze dat wel dan wordt de schuldregeling beëindigd. Een 
schuldhulpverleningstraject duurt 3 jaar (36 maanden). Wordt een schuldregeling na deze 3 jaar 
succesvol beëindigd, dan wordt de restschuld van de cliënt kwijtgescholden.  
Als er een schuldeiser niet akkoord gaat met een schuldregeling, dan zal het traject van de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WNSP) moeten worden doorlopen. Dit traject loopt via de 
rechtbank.  
 
Plangroep levert na de afronding van het schuldhulpverleningstraject nog een halfjaar nazorg. Er 
wordt binnen die periode driemaal telefonisch contact opgenomen met de cliënt. Afhankelijk van de 
antwoorden op gestelde vragen, wordt betrokkene zonodig uitgenodigd voor een gesprek waarin 
wordt nagegaan of hulp toch nog gewenst is. 
 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van Houwelingen, geeft mevrouw De Peuter aan dat de 
gemeenten er voor kunnen kiezen om lopende het traject een tevredenheidsonderzoek te houden. 
 
Het aantal cliënten in Ridderkerk van 65+ is laag. Oorzaak niet precies bekend, maar kan zijn dat 
groep niet bereikt wordt of de drempel te hoog is. Signaal is wel dat deze groep het steeds moeilijker 
krijgt. De groep cliënten met een inkomen boven modaal is landelijk 26%, in Ridderkerk slechts 1%. 
Mevrouw De Peuter zal zorgen dat de raadsleden ook een overzicht krijgen van de landelijke cijfers. 
 
De gemiddelde schuld is € 32.000,- per cliënt en gemiddeld zijn er 13 schuldeisers. De hoogte van de 
schuld zegt echter nog niets over de belasting die het heeft voor de mensen. 
 
Een alleenstaande cliënt krijgt € 50,- weekgeld, samenwonenden € 70 en voor elk kind komt daar een 
bedrag bij van € 10,-. 
 
Gemeenten moeten, volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012, een beleidsplan en een 
preventieplan opstellen. Het beleidsplan is op 1 september 2011 door de raad vastgesteld, aan het 
preventieplan wordt in BAR-verband gewerkt. Of preventie effect heeft, is nog onzeker. Er bestaan 
geen harde cijfers over. 
 
De gemeente betaalt Plangroep per product, dat onderdeel uitmaakt van een 
schuldhulpverleningstraject dat echt is uitgevoerd. Er is gekozen om losse producten in te zetten en 
niet per traject af te rekenen, omdat er voor elk traject maatwerk geleverd moet worden. Trajecten zien 
er niet allemaal hetzelfde uit en bestaan uit verschillende producten die Plangroep aanbiedt. 
Er wordt dus betaald voor de geleverde dienst. Men kan zich voor schuldhulpverlening aanmelden bij 
de balie van het gemeentehuis, via het e-mailadres van Plangroep: bargemeenten@plangroep.nl of 
via het gemeentelijke telefoonnummer. Er is in Ridderkerk geen wachtlijst. 
 
Wethouder Dokter zal nagaan en laten weten of de gemeente ook verwijst naar gespecialiseerde 
bureaus die ondernemers helpen die ‘technisch failliet’ zijn. Deze dienst wordt door Plangroep niet 
verricht. De heer Onderdelinden acht het van belang dat deze informatie ook met het 
Ondernemersplatform wordt gedeeld. 
 
De wethouder geeft aan dat de raad een voorstel krijgt met informatie over het gemeentelijk 
kwijtscheldingsbeleid en welke mogelijkheden er zijn met welke financiële gevolgen. Dat gaat dus over 
het optreden van de gemeente als schuldeiser. 
 
Plangroep ontvangt de benodigde financiële gegevens, om een traject te kunnen opstarten van de 
cliënt zelf en van het Bureau kredietregistratie. Als later blijkt dat cliënt toch meer schuldeisers heeft 
dan was meegedeeld, moet het traject worden afgebroken.  
 
De voorzitter dankt mevrouw De Peuter hartelijk voor de gegeven informatie. 
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Onderdelinden, laat de wethouder weten dat indertijd 
besloten is de korting op het minimabeleid niet terug te laten vloeien naar de algemene middelen, 
maar deze apart te houden voor maatwerk. Als voorbeeld noemt hij de gelden die bestemd waren 
voor het inmiddels afgeschafte brillenfonds. Deze apart gehouden gelden worden nu gebruikt voor de 
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bekostiging van de schuldhulpverlening. Het is niet zo dat het huidige budget voor het minimabeleid 
onder druk staat. 
 
5. Verordening tot 1e wijziging Legesverordening en 3e wijziging Tarieventabel 2012 
Wethouder Dokter geeft aan dat tussen 2011 en nu bij organisaties legeskosten in rekening zijn 
gebracht waarvoor eigenlijk een vrijstelling had moeten gelden. Het voorstel beoogt dit met 
terugwerkende recht te zetten. Na besluitvorming door de raad zullen organisaties hierover worden 
bericht. 
 
Advies: ter vaststelling. 
 
6. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties  
De wethouder deelt mee dat vol spanning wordt uitgekeken naar de uitwerking van het 
Regeerakkoord. De heer Onderdelinden wijst op blz. 35 van het Regeerakkoord. Hij brengt onder de 
aandacht het gestelde over de Wet werken naar vermogen en roept aanwezigen op de ontwikkelingen 
op dit punt te volgen. 
 
7. Mededelingen college 
Geen 
 
8. Rondvraag 
Geen 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering rond 21.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari  2013,  
de griffier,             de voorzitter, 
 
 
 

 
 

LIJST VAN TOEZEGGINGEN COMMISSIE SAMEN LEVEN 
Bijgewerkt t/m 8 november 2012 

 
 

Nr. Datum  Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door 

Streefdatum 
behandeling 

1. 15-12-11 PGB Als bekend is welke vrijheid de wetgever 
de gemeenten laat, communiceert het 
college hierover met de raad. 
 

Dokter geen 
streefdatum 
mogelijk 

2. 24-05-12 Studiereis politie 
naar Kent 
 

Als verslag is ontvangen, wordt dit naar 
de raad gestuurd. 

Attema Na ontvangst 
verslag 
 

3. 30-8-12 Quick Scan CJG 
Tevredenheid 
 

Resultaten worden de raad meegedeeld. Dokter December 
2012 

4. 30/8/12 Plan van aanpak 
tegengaan 
jeugdwerkloosheid 
  

Als dit gemaakt is, wordt de raad op de 
hoogte gesteld. 

Dokter 1 maart 2013 

5. 8-11-12 Presentatie 
schuldhulpverle- 
ning 
 

Overzicht landelijke cijfers wordt verstrekt 
door Plangroep 

Dokter  

6. 8-11-12 Schuldhulpverle- 
ning 
 

De raad wordt geïnformeerd over wat de 
gemeente op dit punt doet voor 
ondernemers. 
 

Dokter  
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LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN 
 

1. 12-04-12 Rapport 
Tevredenheid 
Wwb-klanten 2011 
 

Agenderen voor een volgende 
vergadering (gespreksnotitie) 

F. Fräser Jan 2013 

2. 12-04-12 Bijtincidenten De raad ontvangt jaarlijks een 
raadsinformatiebrief met een overzicht 
van de bijtincidenten van het voorgaande 
jaar. 

Attema April 2013 

3. 20-09-12 RIB Wmo 
benchmark 2011 

Agenderen, na ontvangst gespreksnotitie 
mw. Van Houwelingen 

A. van 
Houweling
-en 
 

Jan 2013 

4.  20-09-12 De Wijzerplaats Presentatie over het reilen en zeilen Dokter/ 
Griffier 
 

Jan 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


