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Geachte leden van de Adviesraad Samenlevingszaken, 

Hierbij ontvangt u de reactie van het college van burgemeester en wethouders van Maassluis op het 
ongevraagde advies dat de Adviesraad Samenlevingszaken op 23 januari 2020 heeft uitgebracht over de 
regionale visie armoede en het activiteitenplan armoede en schulden 2020-2023. 

Op 3 december jl. is het raadvoorstel tot vaststellen van de regionale visie armoede en schulden 2020-
2023 behandeld in de commissievergadering van de gemeente Maassluis. In de raadsvergadering van 17 
december jl. is de regionale visie armoede en schulden 2020-2023 besproken en vervolgens vastgesteld. 
Het activiteitenplan armoede en schulden 2020-2023 en het plan van aanpak `Samen sterk voor 
Maassluis' zijn tegelijkertijd ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden en betrokken bij de 
besprekingen. 

Als reactie op deze stukken heeft u een ongevraagd advies uitgebracht. Wij zijn blij in het advies te lezen 
dat de Adviesraad eveneens waarde hecht aan een integrale aanpak en samenwerking in het sociaal 
domein. En dat de Adviesraad net als het college de nadruk op versteviging van preventie, 
vroegsignalering en nazorg van groot belang acht. 

Tegelijkertijd heeft u ook een aantal zorgen en daaruit voortkomende adviezen onder onze aandacht 
gebracht. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op uw adviezen. 

Advies van de Adviesraad: 

Wij adviseren om in de periode 2020-2023 gaandeweg concrete invulling te geven aan een integrale 
aanpak bij de uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid. Juist dat zal bijdragen aan een integrale 
vroegsignalering en versteviging van de preventie. 
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Om een integrale aanpak te realiseren is - zoals u stelt - een verdere ontschotting noodzakelijk (van de 
budgetten) op het gebied van Participatie, WMO en Jeugd. Wij gaan de komende jaren gedurende de 
uitvoering van de regionale visie armoede en schulden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op het 
gebied van deze ontschotting. 

Advies van de Adviesraad: 

Wij adviseren u om op basis van de programmabegroting no te goon hoe voor gezinnen in armoede en 
schuld in Maassluis de voorgestelde versoberingen geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt kunnen 
worden. 

Gelet op de grote kostenstijgingen in het sociaal domein en de financiele positie van de gemeente in zijn 
algemeen, hebben wij Stroomopwaarts de opdracht gegeven om met behulp van maatschappelijk 
partners in de regio een regionale visie armoede en schulden op te stellen die past binnen de financiele 
kaders in de programmabegroting van Maassluis. Afgelopen jaren is er sprake geweest van 
overschrijdingen op de individuele verstrekkingen, de kindregelingen en de kosten voor bewindvoering. 

Daarnaast is in de regionale visie een gezamenlijke opgave gesignaleerd op het gebied van preventie. 
Hierdoor is ervoor gekozen om te investeren in preventie aan de voorkant. Zo verzachten we niet alleen 
de problemen die voortkomen uit armoede of schulden, maar kunnen die problemen ook voorkomen. 

Om de verschuiving naar preventie aan de voorkant te kunnen realiseren zijn diverse 
besparingsmogelijkheden onderzocht. Versobering van de individuele inkomenstoeslag en het verlagen 
van het bedrag op de kindpas is mogelijk, omdat er bewust gekozen is voor een andere vorm van 
armoedebeleid. Hier tegenover staat namelijk de voortzetting van de kindregelingen in natura die gericht 
zijn op de participatie van kinderen. Deze inzet is afgelopen jaren sterk gegroeid en ook heel effectief 
gebleken. Het biedt een garantie dat de kindregelingen ook echt terecht komen bij de kinderen die 
opgroeien in armoede. 

Advies van de Adviesraad: 

De AS adviseert het college om in overleg te gaan met het reeds bestaande hulpfonds en de 
mogelijkheden te verkennen om dit Maassluise initiatief financieel te ondersteunen in picots van te 
investeren in een extra uitvoeringsorgaan met de daaraan extra verbonden kosten. 

In 2019 is in opdracht van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. gestart met een draagvlakonderzoek 
voor de komst van een SUN-noodhulpbureau. Uit dit onderzoek is gebleken dat er voldoende draagvlak is 
in de MVS-gemeenten en dat er bereidheid van donateurs is om te participeren in het giftenbudget. 
Daarnaast kwam uit het draagvlakonderzoek naar voren dan SUN een welkome aanvulling is op wat er nu 
aan aanbod aanwezig is: noodhulp voor schrijnende gevallen in de regio, aanvullen van dingen die we nu 
niet zelf kunnen regelen, een vangnet voor mensen die echt in nood zijn, mensen die niet over 
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voldoende sociaal netwerk beschikken, daar staat nu geen organisatie voor. 

SUN MVS gaat een veel grotere doelgroep bereiken en heeft de beschikking over een veel groter budget 
aan giften van meerdere private partijen. Op dit moment is er door verschillende partijen al een 
startfonds beschikbaar gesteld van ruim € 100.000. De ervaring met SUN noodhulpbureau's in andere 
regio's is dat dit bedrag naarmate de bekendheid van het bureau toeneemt ook alleen maar zal 
toenemen. Daarnaast komt er ook veel hulp in natura beschikbaar, zoals brillen en 
tandartsbehandelingen. Deze private partijen dragen hiermee bij aan een maatschappelijk vraagstuk. Dit 
is een unieke kans. Voor de kosten van het omvangrijke maatschappelijke probleem van armoede en 
schulden kunnen op deze manier zowel private als publieke middelen worden ingezet. De geeft ook 
kansen tot samenwerking op meerdere gebieden. Het toegezegde startbudget voor giften is nu al hoger 
dan de investering van de MVS-gemeenten. 

In het derde kwartaal van 2019 is gestart met de voorbereidingsfase om tot oprichting van een SUN MVS 
in de regio te komen. De voorbereidingsgroep bestaat uit negen leden die zijn voorgedragen door het 
Fonds SV, de MVS-gemeenten en SUN Nederland. De leden hebben onbezoldigd inbreng geleverd voor 
de inrichting en toekomstige werkwijze van een lokale SUN MVS. Aan de drie gemeenten wordt in het 
tweede kwartaal gevraagd om in te stemmen met de start en de oprichting- en operationaliseringsfase 
voor een SUN MVS. 

Advies van de Adviesraad: 

Wij adviseren om naast de regionale visie een voor elk van de drie samenwerkende gemeenten een 
afzonderlijk Actieplan op te stellen en dat samen met regionale visie ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

De regionale visie armoede en schulden 2020-2023 is op 17 december jl. door de gemeenteraad 
vastgesteld. Naast de regionale visie en het bijbehorende activiteitenplan heeft het college het plan van 
aanpak 'Samen Sterk voor Maassluis' vastgesteld. In dit plan van aanpak worden activiteiten 
weergegeven die kunnen bijdragen aan het bestrijden van armoede op lokaal niveau. Dit plan sluit aan 
op het uitvoeringsprogramma gelijke kansen, rechtvaardigheid en bestaanszekerheid, zoals benoemd in 
de nota Samen Doen Maassluis. 

Wij verwachten u met deze brief voor dit moment voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgeme ster en wethouders van Maassluis, 
namens dezen, 

P.D. Verstoep 
Clustermanager Stad 

33 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

