Sociale Dienst Oost Achterhoek

http://clientenraadparticipatiewet.sdoa.nl

Dagelijks Bestuur van de
Sociale Dienst Oost Achterhoek
Datum:
Betreft:

Groenlo, 9 januari 2020
advies m.b.t. vorm van budgetbeheer

Geacht bestuur,
Tot 1 maart mag de Stadsbank geen nieuwe cliënten aannemen die hun financiën niet op orde
hebben. Dit kan gevolgen hebben voor de 39 mensen die nu op de lijst staan voor bewindvoering
door de Stadsbank. Van die 39 mensen komt er 1 uit Oost Gelre en komen er 2 uit Berkelland en 12
uit Winterswijk. In totaal 15 personen.
Cliënten die al het aanbod van bewind door de SON hebben gekregen (en dus op de zogenoemde
“wachtlijst” staan), worden persoonlijk benaderd om de situatie toe te lichten en alternatieven te
bespreken. Het eerste alternatief/aanbod dat door de SON wordt gedaan in het gesprek met de
cliënten, is onderbrenging bij andere bewindvoerders.
De Cliëntenraad is van mening dat de gemeenten (i.c. de SDOA) hun verantwoordelijkheid moeten
nemen. Als niet direct onderbrenging bij andere bewindvoerders kan plaatsvinden, dan adviseren wij
de gemeenten andersoortige ondersteuning in te zetten om te voorkomen dat de mensen (nog)
verder in de problemen geraken.
Inzet van vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie of van Schuldhulp op Maat, is een alternatief
dat op zich weinig kost maar wel grote problemen (en daarmee hoge kosten) kan voorkomen.
De Cliëntenraad adviseert een ruimere vorm van budgetbeheer aan te bieden. Niet alleen voor
inwoners in de schuldhulpverlening, maar voor iedere niet-zelfredzame inwoner. Dit past in het
kader van vroegsignalering / voorkomen van schulden maar ook na afloop van het
bewindvoeringstraject, als de burger weer zelf verantwoordelijk wordt voor zijn huishoudboekje.
Opgemerkt wordt dat Humanitas Twente in de gemeente Oldenzaal start met nazorg aan het eind
van een schuldsaneringstraject / bewindvoering. Humanitas Oostelijke Achterhoek is met
de gemeente Aalten een pilot gestart om al tijdens het schuldsaneringstraject te werken aan de
zelfredzaamheid van de deelnemer. Achterliggende problemen worden ook aangepakt om te zorgen
dat de deelnemer na afloop van de schuldsanering op eigen kracht verder kan.
Hoogachtend,
namens de cliëntenraad,

A.G.M. Olthof
voorzitter
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