
Initiatiefvoorstel van de fractie van de PvdA 

 

Steenbergen, 28 november 2019 

 

Aan de raad, 

1. Inleiding 

In de gemeente Steenbergen bestaan veel regelingen om mensen met een gering besteedbaar inkomen 

te helpen. Helaas weten veel mensen de regelingen nog niet te vinden, ondanks de grote stappen die 

Vraagwijzer hierbij heeft gezet. Om nog laagdrempeliger te werk te gaan, beoogt dit voorstel een boekje 

te creëren voor alle gemeentelijke huishoudens, waarin in simpele bewoordingen staat (denk aan 

laaggeletterdheid) welke hulp men van de gemeente kan ontvangen. Men hoeft daardoor niet gelijk een 

gebouw binnen te stappen, maar kan vanuit huis aan een betere situatie beginnen te werken. Daarnaast 

worden ook inwoners met voldoende besteedbaar inkomen beter in staat gesteld om hun 

gemeentegenoten te helpen, doordat er bewustzijn en kennis wordt gecreëerd omtrent de 

gemeentelijke regelingen. Het is namelijk zo dat veel mensen zich niet realiseren hoe dringend hun 

problematiek is. Via dit boekje als aanvulling op bestaand beleid, worden een hoop mensen in eigen 

kracht gezet, hetgeen hen veel leed bespaart, terwijl de maatschappij er direct (financieel) en indirect 

(sociaal) baat bij heeft. 

2. Achtergrond 

Nog steeds kampen 500.000 tot 700.000 mensen in Nederland met ernstige geldproblemen. Echter, in 

2019 klopt men 10% minder vaak aan voor hulp ten opzichte van 2017 (NVVK). Men onderschat de 

problemen (vooral bij mensen met een inkomen/koopwoning, Nibud) of men weet de weg simpelweg 

niet te vinden. Laaggeletterdheid speelt daarin uiteraard een rol: zelfredzaamheid neemt af. 1 op de 9 

Nederlanders is laaggeletterd en dan is binnenkomen bij de juiste organisatie een stuk lastiger 

(Nationale Ombudsman, 2016). 

3. Middelen 

Ontwerpkosten: €650,- 

Specialistische voorbereiding (taalniveau-experts): € . ,- 
Produ tiekoste : € .600,- 

Verspreidi gskoste : € . ,- 

O oorzie : € 30,- 

Totaal: €5.860,- 

4. Risico’s 

Bij het niet overgaan tot acties, kunnen maatschappelijke kosten t.g.v. sociale problematiek stijgen. Uit 

onderzoek van Nibud blijkt bijvoorbeeld dat ee  ge iddelde s huld € . ,- bedraagt; dit kost de 

aats happij zo  € . ,- gedurende een periode van 10 jaar. De menselijke kant is hierin 

meegenomen: armoede leidt tot een dubbele tot drievoudige kans op psychische en lichamelijke 

klachten t.o.v. mensen zonder geldproblemen. Denk ook aan een toename van criminaliteit en huiselijk 

geweld. 



5. Communicatie/Aanpak 

Na besluitvorming door de raad, gaat het college over tot ontwikkeling van het voorgestelde boekje. De 

werkgroep Sociaal Domein wordt in de gelegenheid gesteld om over het conceptontwerp van dit boekje 

mondeling advies uit te brengen aan de verantwoordelijke wethouder. In maart 2020 wordt de uitgifte 

en verspreiding van dit boekje voorzien. De verspreiding vindt separaat plaats, zodat men het boekje 

makkelijk op de deurmat aantreft. Bij sociale instanties (denk aan Vraagwijzer, de Ontmoetingswinkel, 

en de gemeente Steenbergen zelf) komen tevens exemplaren te liggen. 

6. Voorstel 

Voorgesteld wordt om over te gaan tot de ontwikkeling en huis-aan-huis verspreiding van een boekje 

dat inwoners informeert over mogelijkheden in het sociaal domein, waarbij het bewustzijn omtrent 

sociale en financiële problematiek onder zowel de doelgroep als overige inwoners groeit. Voor een 

goede start, krijgt het boekje een aantrekkelijke, simpele titel mee die mensen overtuigt dat de 

gemeente kan helpen. In dit boekje, dat door een deskundige moet worden beoordeeld als toegankelijk 

voor laaggeletterden, staat beschreven met welke problematiek mensen waar terecht kunnen in onze 

gemeente (inclusief contactgegevens). Hierbij worden in ieder geval hoofstukken als S hulde , (Stille] 
Ar oede , Ki dere  ille  Meedoe , Hulp bij Zorg  (o.a. mantelzorg), Hulp ij Leze  e  S hrij e , 
Werken , Wo e  e  Ik eet het iet  behandeld. 

7. Besluit 

A. Het ontwikkelen en verspreiden van een boekje over de mogelijkheden in het sociaal domein.  

B. De koste  a  €5.860,- te dekken uit de Algemene Reserve. 

 

Hoogachtend, 

 

De fractie van de PvdA 

 

 

N. Baali   


