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Aan het College van de Gemeente Rhenen, 

 

 

 

 

De Adviesraad Sociaal Domein hecht eraan U allereerst te laten weten, dat zij de tweede 

versie van het plan van Aanpak armoede bestrijding (helaas ongenummerd en 

ongedateerd) sterk verbeterd acht ten opzichte van de eerste versie . De Adviesraad is 

daar blij mee. De adviesraad is ook blij met de aandacht, die er is bij Gemeenteraad en 

College voor dit schrijnende probleem. Anno 2020 zou in een welvarend land als Nederland 

c.q. een welvarende stad  als Rhenen niemand in armoede  moeten leven. 

 

 

Algemeen  

 

Armoede signalering  

Armoede kan in heel van elkaar verschillende  groepen voorkomen. Het zijn niet alleen de 

mensen in de Bijstand of mensen met problematische schulden. De schaamte voor 

armoede  is echter onder alle groepen groot en gelijk. Men komt niet makkelijk met de 

problemen naar buiten. Het informele netwerk rondom personen in armoede respecteert 

meestal die keuze.  Dit maakt het extra moeilijk om de mensen die leven in armoede te 

bereiken/ te vinden. Toch zou in een kleine gemeente als Rhenen , waar men elkaar nog 

vaak kent  en gekend wordt,  hiervoor een oplossing gevonden moeten kunnen worden, 

want burgers zelf blijven vaak onnodig verstoken van hulp die wel beschikbaar is. Ook de 

samenleving loopt  daarmee onnodige schade op. Het probleem kan immers vaak sneller 

verholpen worden als het snel wordt aangepakt .  

 

Vroegtijdige signalering door professionele of vrijwillige hulpverleners  van een dreigende 

of net onstane armoedeval  is dus van groot belang . Het verkrijgen van gegevens hierover 

van Rhenam wonen,  zorgverzekeraar, energie maatschappijen is een goede  zaak. Daarbij 

moeten zeker ook structuren als jongerenwerkers, sociaal team en scholen worden 

aangehaakt.  

 

 

Armoede bestrijding 

De adviesraad is van mening dat in de armoede bestrijding gezinnen met kinderen een 

hoge prioriteit verdienen. Om mensen echt structureel uit de  armoede te halen bestrijding, 

is geld geven niet de oplossing , maar wel  ondersteuning en begeleiding, gericht op de 

eigen kracht . Hoe langer de armoede situatie heeft geduurd, hoe langer die begeleiding 

nodig zal zijn . Onoplosbaar onvermogen moet tijdig worden onderkend. 

 

Laagdrempelige beschikbare hulpverlening achten wij daarom een noodzakelijke 

randvoorwaarde. Een ruimhartig minimabeleid is van belang om gedurende de weg naar 

eigen kracht op de been te kunnen blijven.  

 

 

 

 

 

 



Gevraagd advies  

 

1. Hoe beoordeelt de Adviesraad het plan in samenhang met het bestaande beleid van 

de gemeente?  

 

In de uitgangspunten van het  plan herkent de Adviesraad de eerder ingezette lijnen 

rond het lokale armoede beleid. Gekozen wordt de lijn “hulp om maat” door te zetten . 

De adviesraad is daar positief over. De raad ziet nog meer mogelijkheden voor 

samenhang :  

• De taak van de “kartrekker” ligt o.i. in het verlengde van die van het sociaal 

team: positioneer die daar dan ook. 

• De voorzieningenwijzer lijkt een belangrijke tool voor de vrijwilligers van 

schuldhulpmaatjes en formulerenbrigade; stel die dan ook aan hen ter 

beschikking.  

 

 

Een centrale plaats krijgt kennelijk de Voorzieningenwijzer. Dat zou een goed instrument 

kunnen zijn , maar we vragen ons af, of bij collega-organisaties (andere  gemeente, andere 

woningbouworganisatie ) is gekeken, of het instrument inderdaad de € 10.000 p.j.  waard 

is.  

 

  

2. Hoe beoordeelt de Adviesraad het voornemen om de uitvoering van het plan vorm 

te geven met de partners in het Netwerk tegen armoede?  

 

 

 

 

Ongevraagd advies  

 

Het is de Adviesraad opgevallen dat over de overgang van Budget Advies centrum naar 

Budget loket erg laat is gecommuniceerd . De adviesraad vraagt om soortgelijke 

wijzigingen en de gevolgen daarvan sneller en ruimer bekend te maken bekend te maken 

onder de inwoners van de Gemeente Rhenen 

 

 

 

 

In de verwachting U hiermee van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groet  namens 

de Adviesraad Sociaal Domein,  

 

M.Groenendijk, voorzitter  
 

Dit plan kan alleen een succes worden in samenwerking met al die partijen, die samen 

het netwerk tegen armoede vormen. De Adviesraad is daar dus positief over. Bij de 

betrokken organisaties ligt de kennis en ervaring die nodig is.  

 

De Adviesraad ziet echter ook een risico. Het netwerk is nu meer een platform dan een 

samenwerkingsorgaan. Het netwerk als zodanig is niet aanspreekbaar en niemand 

daarbinnen kan een ander aanspreken. Het toevoegen van een nieuwe coördinatie laag 

zou de zaak stroperig maken en zou daarom vermeden moeten worden . Wij adviseren 

daarom  de afzonderlijke organisaties rechtstreeks (en in overleg) een taak toe te delen.  

Daarnaast zou kunnen worden toe gewerkt door het netwerk zelf , naar een sterkere 

verbinding onderling.   

 



 
 
 
 
 

 


