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Korte samenvatting:
Naar aanleiding van de beeldvormende sessie van 2 december jl. informeert het college u middels
deze brief over de ideeën voor innovatie van en nieuwe initiatieven voor schuldhulpverlening.
Het college legt u in deze brief tien ideeën voor innovatie en initiatieven aan u voor. U wordt
meegenomen in chronologische volgorde, van het nog niet hebben van schulden tot en met de
periode na het beëindigen van een schuldhulptraject. Met deze innovatie en initiatieven wil het
college de komende tijd de integrale schuldhulpverlening in onze gemeente nader vormgeven en
nog verder verbeteren. Een aantal van de initiatieven kunnen worden uitgevoerd zonder extra
financiële middelen. Voor een aantal zijn echter wel extra middelen noodzakelijk wil het college ze
behoorlijk uitvoeren. Het college hoopt dat de extra rijksmiddelen voor armoede en schulden die
vanwege de coronacrisis beschikbaar komen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 hiervoor deels kan
gebruiken.
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Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
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Discussie
Naar aanleiding van de beeldvormende sessie is toegezegd dat de toegestuurde memo
omgezet zou worden in een collegebrief en dat deze brief in de maand januari besproken zou
worden.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.

Voorstel voor bespreking in één ronde het stellen van politieke vragen en het uitwisselen van
meningen/ ruimte voor debat.
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