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Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen
T.a.v. dhr. J.A. Legierse
Johan Frisolaan 12
4671 GG DINTELOORD
Steenbergen, 21 december 2021

Geachte heer Legierse ,
Het college dankt u voor het gegeven advies over de kadernota armoedebestrijding 20222024. Het college heeft kennis genomen van uw positieve advies en de aandacht die u
vraagt voor een viertal punten. Hieronder uw aandachtpunten met daaronder de reactie
vanuit het college.
1. U adviseert in de uitvoering van de nota voldoende rekening te houden met de
positie van de gemeente zelf in het signalen van betalingsachterstanden en het
opvolgen van deze achterstand.
Het college ondersteunt uw punt en zal in de een nog vast te stellen
uitvoeringsplan vroegsignalering erop toezien dat bij de implementatie voldoende
rekening gehouden zal worden met de positie van de gemeente zelf in het
signaleren van betalingsachterstanden.
2. U vraagt aandacht voor het monitoren van de financiële gevolgen van de
pandemie op langere termijn.
Het monitoren van de financiële gevolgen van de pandemie op de lange termijn
heeft absoluut de aandacht, overigens niet alleen de financiële gevolgen.
3. U adviseert om bij het verstrekken van regelingen zo min mogelijk te werken met
voorschoten die door de burger zelf betaald moeten worden.
Het college ziet dit punt ook als een probleem bij inwoners met een smalle beurs.
Onderzocht gaat dan ook worden of en hoe het mogelijk gemaakt kan worden om
niet meer te werken op declaratiebasis.
4. U vraagt de mogelijkheden van de lokale media te gebruiken om met name
ouderen te bereiken en dit op structurele basis te doen.
Het college is zich ervan bewust dat voor veel ouderen dit een belangrijke
informatiebron is en kan u toezeggen dat de lokale media gebruikt zal gaan
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worden om informatie te verstrekken over de verschillende regelingen van de
gemeente Steenbergen.

Wij hopen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
De secretaris,
De burgemeester,

M.J.P. de Jongh, RA

R.P. van den Belt, MBA
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