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Alblasserdam, 12 november 2022   

Betreft: Gevraagd advies herijking beleidsplan en verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

 
 

Geachte mevrouw De Deugd, beste Margreet,  
 
Via Petra Weijerse, adviseur sociaal domein, hebben we een adviesaanvraag ontvangen betreffende de 
herijking beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 en de verordening beslistermijn schuldhulpverlening.  
 
De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam sluit zich aan bij het advies van de Cliëntenraad Regio 
Drechtsteden, wij adviseren positief over het inhoudelijke beleidsplan.  
 
We adviseren u wel om nog goed naar de tekst te kijken. Het Brughuis is hét centrale punt in Alblasserdam  
voor alle vragen, waaronder ook de vragen over schulden. Dit beleidsplan is bij uitstek een mogelijkheid om 
het Brughuis in stelling te brengen. Het Brughuis wordt maar drie keer genoemd in het beleidsplan. De 
vrijwilligersorganisatie ‘schuldhulpmaatje’ wordt ook drie keer genoemd. Wat ons betreft zijn alle partners 
belangrijk, echter als de gemeente streeft naar één centrale toegang, het Brughuis, als dé plek voor alle 
vragen, dan moet dit ook duidelijk zichtbaar zijn in het beleidsplan.  
 
Wij adviseren u nog goed naar de volgende alinea te kijken. De omschrijving lijkt niet overeen te komen met 
de werkafspraken die er zijn.   
 
“Toegankelijkheid Alblasserdam 
In Alblasserdam is de schuldhulpverlening breed toegankelijk via het Brughuis. Indien de inwoner een drempel ervaart bij 
het inschakelen van professionele hulp, kan de inwoner terecht bij Schuldhulpmaatje. Het Brughuis werkt samen met 
Schuldhulpmaatje en biedt expertise aan de vrijwilligers van Schuldhulpmaatje op het gebied van onder meer 
belastingzaken” 

 
Tevens adviseren wij u in de volgende alinea ook het Brughuis te verwerken. 
 
“Relatie met  andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid 
Door het ontwikkelen van het beleid inzake schuldhulpverlening en het uitvoeren van integrale schuldhulpverlening in 
samenwerking en afstemming met de Drechtstedengemeenten, de sociaal (wijk)teams/het dorpsnetwerk en de 
ketenpartners wordt op verschillende schaalniveaus met elkaar afgestemd en staat de inwoner centraal.  
Het voorstel heeft een relatie met de beleidsterreinen Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet.”  

 
De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam is beschikbaar om verdere toelichting te geven op dit advies. 
In afwachting van uw reactie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein, 

 
M.H. Slingerland-Bosman 
Interim voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam 


