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Geachte leden van de Clientenraad Participatiewet,
U heeft op meerdere momenten input geleverd op het beleidskader Schuldhulpverlening. In deze
brief willen we u informeren over de stand van zaken over vroegsignalering.
Op 15 september 2020 is het beleidskader schuldhulpverlening (SHV) van de gemeente Berkelland
door de gemeenteraad vastgesteld. In zowel de gemeente Oost Gelre als de gemeente Winterswijk
was het beleidskader reeds eerder door de gemeenteraad vastgesteld. De beleidskaders van de
verschillende gemeenten zijn in de bijlage toegevoegd. Op onderdelen zijn er per gemeente lokale
accenten gelegd, deze worden in het beleidskader beschreven.
Nu de beleidskaders SHV zijn vastgesteld kan er via de methode vroegsignalering gestart worden.
Tevens wordt het convenant vroegsignalering op korte termijn getekend door de signaalpartners, de
gemeenten en SDOA. In het convenant staan de afspraken en werkwijze over de
betalingsachterstanden tussen de gemeenten, SDOA en de par tijen die de betalingsachterstanden
melden, zoals zorgverzekeringen en woningco6peraties. De medewerkers van de gemeenten en de
SDOA die met de aanpak Vroeg erop af zullen gaan werken, hebben onlangs ook de gebruikerstraining
gevolgd. De betalingsachterstanden die worden gemeld door de signaalpartners worden gematst en
gefilterd. Hieruit volgt een lijst met inwoners per gemeente. Deze inwoners worden door de
medewerkers van het sociaal team van de gemeente benaderd met een vrijwillig hulpaanbod. De
inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk worden hierover voor de start van
vroegsignalering via verschillende communicatiekanalen zoals de gemeentelijke websites geinformeerd.
De laatste voorbereidingen worden getroffen om vervolgens uiter1ijk 1 november van start te gaan
met vroegsignalering. Vroegsignalering start als pilotvorm voor de duur van een jaar en wordt hierna
geevalueerd.
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