
G E M E E N T E 

Stadskanaal 
Participatieraad gemeente Stadskanaal 
De heer A. Klarenbeek 
Postbus 140 
9500 AC STADSKANAAL 

uw kenmerk 

uw brief van 

ons kenmerk 

bijlagen 

onderwerp 

20 januar i 2021 
Z-21-081657/D/21/202323 

brief aan de Part icipatieraad over de 
versober ing van bi jzondere bijstand 
voor bew/indvoeringskosten 

stadskanaal 23 februar i 2021 

Datum verzending 23 februar i 2021 

Geachte heer Klarenbeek, 

Op 20 januar i 2021 hebben wi j een brief van uw Participatieraad ontvangen. 
Deze br ief heeft betrekking op ons genomen besluit van 24 november 2020 om 
de verstrekking van bi jzondere bijstand voor bewindvoer ing te versoberen. In 
uw brief lezen wi j dat de Part icipatieraad Stadskanaal van mening is dat ons 
college voorafgaand aan bovengenoemde beleidswijziging u om advies had 
moeten vragen. Ook geeft u aan zich niet te kunnen vinden in ons 
bovengenoemde besluit. U doet aan ons een oproep o m ons genomen besluit 
te herzien en tevens geeft u ons college een aantal al ternat ieve mogel i jkheden 
in overweging. 

In onze vergader ing van dinsdag 16 februar i 2021 hebben wi j uw brief 
besproken. Wi j hebben besloten o m ons besluit van 24 november 2020 niet te 
herzien. In deze brief l ichten wi j ons besluit toe en gaan wi j in op onze 
overwegingen om de Participatieraad Stadskanaal over dit besluit niet 
aanvul lend om advies te vragen. 

Versobering van bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten 
In het door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsplan Integrale 
Schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal 2019-2022 hebben wi j een 
zestiental resul taatpunten opgenomen. Als resul taatpunt 12 hebben wi j de 
ambi t ie om jaarli jks een afname van tw in t ig dossiers "schu ldenbewind" bij 
commercië le bewindvoerders te bereiken. Een versobering van de verstrekking 
van bi jzondere bi jstand voor bewindvoer ingskosten draagt hier volgens ons 
college aan bi j . De versobering zorgt er nameli jk voor dat inwoners voor een 
gedeeltel i jke eigen bijdrage komen te staan, wat hen e r t o e kan bewegen over 
te stappen naar de dienstver lening van de GKB. Deze dienstver lening is voor 
onze inwoners de eerste jaren en in sommige gevallen ook permanent gratis. 
Vanzelfsprekend helpen wi j inwoners indien wenseli jk met deze overstap. 
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Met de versober ing van de verstrekking van bi jzondere bi jstand realiseert ons 
college op deze manier een besparing op gemeentel i jke lasten, omda t 
inwoners gebruik kunnen maken van een voorziening die goedkoper is dan de 
huidige en minimaal even toere ikend is. 

Advies van de Participatieraad over deze beleidswijziging 
De Part icipatieraad Stadskanaal adviseert ons college over voorgenomen 
beleidswijzigingen binnen het Sociaal Domein. De beleidswijziging die wi j op 24 
november 2020 hebben doorgevoerd, is een u i twerk ing van het Beleidsplan 
Integrale Schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal 2019-2022. Over dit 
beleidsplan heeft u reeds advies ui tgebracht. Wi j hebben het daarom niet 
noodzakeli jk geacht om u aanvul lend advies te vragen over de u i twerk ing van 
de genoemde resul taatpunten uit bovengenoemd beleidsplan. Wel v inden wi j 
het belangri jk om uw Part icipatieraad te betrekken bij de verdere u i tvoer ing 
van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal 2019-
2022. Om de voor tvarendheid te kunnen bewaren, stellen wi j voor per iodiek 
met de werkgroep Armoedebele id en Schuldhulpverlening in gesprek te gaan 
over de ui tvoer ing van het bovengenoemde beleidsplan. 

Aangedragen alternatieven door uw Participatieraad 
In uw brief beschri j f t u verder een aantal a l ternat ieven om de beoogde 
besparing te bereiken. Deze al ternat ieven hebben wi j al bet rokken in onze 
verdere u i twerk ing van ons schuldhulpbeleid. 

Tot slot 
Op 8 februar i 2021 hebben wi j met de werkgroep Armoedebele id en 
Schuldhulpver lening van de Part icipatieraad een gesprek gevoerd. Tijdens dit 
gesprek hebben wi j het besluit van ons college van 24 november 2020 
toegel icht en hebben wi j gesproken over uw brief van 20 januar i 2021 . 
Wi j danken de Part icipatieraad voor het meedenken in al ternat ieve 
mogel i jkheden en waarderen de inhoudel i jke betrokkenheid van de 
Part icipatieraad op het gebied van armoedebestr i jd ing en schuldhulpver lening. 

Vragen? 
Als u nog vragen heeft , kunt u de gemeente van maandag t / m donderdag 
tussen 8.00 en 16.00 uur en op vr i jdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch 
bereiken via het nummer 0599 631 631 . Het e-maiiadres is 
Remeente@stadskanaal.nl . Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wi j 
u het kenmerk bovenin deze b r i e f t e vermelden 

Me t vr iendel i jke groet, 
burgemeester en wethouders 

.J. van der Zanden , deJieer K. 
burgemee 
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