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Leiderdorp, 20 april 2017 
 
Onderwerp: Concept-beleidsplan schuldhulpverlening Leiderdorp 2017-2020 
Uw kenmerk: Z/17/042978/82556 
 
Geacht College, 
 
U heeft ons in de gelegenheid gesteld advies te geven over bovenvermeld concept-
beleidsplan. De adviesraad stelt het zeer op prijs en wacht met belangstelling af op welke 
wijze de advisering over het gehele sociale domein vorm wordt gegeven. 
 
Na eerste bespreking in de WMO-adviesraad  hebben we een plezierig onderhoud gehad 
met uw medewerker Simone Berk. Het gesprek gaf ons de gelegenheid van gedachten te 
wisselen over het concept, als ook kleine vraagpunten aan de orde te stellen die ter plekke 
konden worden opgelost c.q. konden worden meegenomen in het concept. 
 
De WMO-adviesraad is van mening dat de positieve toonzetting van het concept, onder de 
subtitel “Preventief, laagdrempelig, maatwerk en integraal”, bijdraagt aan een heldere 
duiding van dit toch niet al te gemakkelijke onderwerp. Deze woorden bieden handvatten 
voor een goede kwaliteit van dienstverlening. 
 
Met name de hoofdstukken 3 en 4 van het concept, met daarin de uitgangspunten en hun 
uitwerking, schenken vertrouwen voor de manier waarop het schuldhulpverleningsvraagstuk 
in de gemeente Leiderdorp wordt opgepakt en wordt uitgevoerd. Wel wil de adviesraad er op 
wijzen dat de wachttijd voordat aan de schuldhulpverlening wordt begonnen vaak zo lang is 
dat er een verdere ophoping van schulden kan ontstaan, met alle gevolgen van dien.  
 
Ook in Leiderdorp is een toename waar te nemen van de schuldhulpverlening. De 
bekendheid met dit onderwerp en gebruik kunnen maken van de mogelijkheden vragen om 
een heldere, duidelijke en eenduidige communicatie naar de inwoners van onze gemeente. 
Daarom is de WMO-adviesraad heel benieuwd op welke wijze en wanneer de communicatie 
ten aanzien van de uitvoering wordt ingezet. 
 
Tenslotte is de adviesraad van mening dat er raakvlakken zijn met de Wmo. Dat betekent dat 
bij het STL de expertise aanwezig moet zijn om problemen als gevolg van financiële 
oorzaken te kunnen signaleren. Anderzijds om te voorkomen dat sociale omstandigheden tot 
financiële problemen leiden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wmo-adviesraad, 
 
 
 
 
 
 
 
J.J.C. Karres, voorzitter 
CC: Griffie gemeenteraad 


