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Zierikzee, 12 januari 2022 

 

Geacht College, 

 

Op 21 oktober 2021 heeft de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) u een advies gezonden met 

betrekking tot het Beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025. U heeft daarop gereageerd met uw 

brief van 16 november 2021. In die reactie heeft u een aantal vragen beantwoord en vervolgens 

heeft u kaders en omstandigheden rond het beleidsplan uitvoerig uiteengezet, en tevens aangegeven 

welke aanpassingen er gedaan zijn naar aanleiding van ons advies. Dank daarvoor. 

Echter, gelet op het feit dat het Beleidsplan schuldhulpverlening betrekking heeft op de periode 2022 

tot 2025 is de adviesraad verrast dat het benodigde onderzoek naar omvang en aard van de 

doelgroep nog moet worden gestart. De resultaten hiervan kunnen gezien uw planning in het eerste 

kwartaal van 2023 verwerkt worden, terwijl het uitvoeringsplan in het tweede kwartaal tegemoet 

gezien kan worden. De aspecten die de adviesraad in zijn reactie op het beleidsplan noemde blijven 

dus tot die tijd gehuld in onzekerheid, terwijl de implementatie van het uitvoeringsplan pas tegen de 

tweede helft van de werkingsperiode van het beleidsplan te verwachten is.  

Volgens de adviesraad had dit onderzoek al aan de voorkant van het hele proces plaats moeten 

vinden, zodat bij aanvang al meer duidelijkheid zou bestaan over aard en omvang van de doelgroep, 

wat ook van belang is bij het meten van resultaten. 

Hetzelfde geldt ook voor laaggeletterdheid: ook hiervoor zegt u eerst nog onderzoek te moeten 

doen, waar de adviesraad ervan uitgaat dat die gegevens al voorhanden zouden zijn, gezien de 

activiteiten en de initiatieven die de gemeente regionaal op dit gebied heeft ontplooid. 

Ten aanzien van de doorlooptijd van het saneringskrediet houdt de adviesraad zijn kritiek overeind: 

vergelijking met het verleden (toen duurde het nog langer) kan geen weerwoord zijn op de 

strijdigheid van de doorloopperiode met het nagestreefde preventief optreden. 

Wij zien met belangstelling uit naar het uitvoeringsplan waar bovenstaande punten ongetwijfeld deel 

van uit zullen maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Antoine de Ceuster 

Voorzitter ASD 


