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Aan: Het college van burgemeester en wethouders 
Johan de Wittstraat 45 
2240 AL Wassenaar 
 
 
Wassenaar, 4 december 2019 
 
Geacht college, 
 
Desgevraagd heeft de ASD zich over het concept plan van aanpak financiële 
zelfredzaamheid gebogen. Naar aanleiding hiervan brengen wij het volgende advies uit. 
 
De ASD vindt de compleetheid van de inventarisatie van projecten, programma's en 
activiteiten erg goed. Het feit dat het zowel een inventarisatie is van wat er allemaal al 
gedaan wordt, gecombineerd met een voorstel voor een aantal concrete plannen/activiteiten 
in de toekomst, maakt goed inzichtelijk wat de inspanningen van de gemeente zijn op het 
terrein van financiële zelfredzaamheid. 
 
De ASD onderschrijft de plannen/activiteiten voor de komende jaren zoals beschreven in het 
plan van aanpak en adviseert hierop positief. Met name de inzet van een armoederegisseur 
kan uiteindelijk significant bijdragen aan een beter inzicht in en aanpak van de armoede.  
Ook de instelling van een ‘noodfonds’ kan leiden tot een snelle aanpak van problematiek en 
daardoor erger voorkomen of een probleem oplossen. Ook de, betere, afstemming tussen de 
diverse betrokken organisaties is zeer positief en kan een bijdrage leveren aan de beoogde 
doelen. 
 
De ASD wil daarnaast graag de volgende zaken onder uw aandacht brengen: 
- Hoewel er aan het begin van het document kort bij stil wordt gestaan, mist de ASD een 

wat diepgaandere analyse wat er precies bedoeld wordt met armoede. Welke definitie 
wordt gehanteerd en welke uitingsvormen van armoede zijn er? Zo'n stukje theorie kan 
ook helpen om de het geheel van plannen en activiteiten wat meer in te kaderen en 
categoriseren, waardoor er meer logica en dwarsverbanden in komen. De ASD is er zich 
van bewust dat het een plan van aanpak betreft. Desondanks kan het onzes inziens geen 
kwaad om zo'n 'model' te hebben van waaruit je verder werkt. Dit maakt het voor de 
makers van de plannen, de uitvoerders en de beoordelaars van één en ander 
eenvoudiger om tot een goed oordeel te komen over effectiviteit en doelmatigheid. 

- De ASD mist een duidelijke aanduiding van de mogelijkheid van het inzetten van de wet 
schuldsanering natuurlijke personen (wsnp) als alle voorliggende mogelijkheden niet 
effectief zijn gebleken of niet van toepassing zijn. 
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- Naar de mening van de ASD moet er gedurende een traject van schulphulpverlening, of 
welk traject dan ook, veel aandacht zijn voor coaching gericht op het uiteindelijk weer zelf 
de financiële touwtjes in handen kunnen houden. Dit moet, naast het op orde brengen 
van zaken, hoofdmoot zijn van een begeleiding. Het gaat immers om financiële 
zelfredzaamheid. 

- Het is onduidelijk hoeveel mensen na een eerder traject van schuldhulpverlening later 
weer in de problemen komen. Desalniettemin is de ASD van mening dat mensen die een 
traject van schuldhulpverlening hebben doorlopen, mogelijk gebaat zijn bij het gedurende 
langere tijd ontvangen van enige vorm van begeleiding/coaching. De nu genoemde 
begeleiding is onduidelijk en/of mogelijk te kort. 

- Jongeren die 18 worden krijgen de informatiebrief ‘Regel je shit’. Voor jongeren met een 
verstandelijke beperking die 18 worden, moet vaak meer geregeld worden. Hierop wordt 
in deze informatiebrief niet ingegaan. Omdat de gemeente niet precies weet wie het 
betreft, adviseert de ASD om periodiek, bijvoorbeeld jaarlijks, een informatiebijeenkomst 
te organiseren waarvoor jongeren met een verstandelijke beperking en hun 
ouders/vertegenwoordigers via diverse kanalen uitgenodigd worden. De organisatie kan 
in samenwerking met bijvoorbeeld Voorschoten, het SGW en het Platform VG 
Haaglanden plaatsvinden. 

- De ASD is ervan overtuigd dat de financiële zelfredzaamheid de juiste prioriteit heeft. Dit 
blijkt uit het genuanceerde en uitgebreide plan van aanpak. De ASD wil er wel op 
aandringen -om welke inhoudelijke reden dan ook- het plan van aanpak waar nodig ook 
tussentijds aan te passen. Dit om het bereiken van de gewenste resultaten te 
bevorderen. 

 
Indien gewenst zijn wij graag bereid om ons advies nader toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Bloemkolk, voorzitter 
 
 
M. Mewissen, secretaris 
 


