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Vraag Antwoord

O.a. op het journaal was een stuk gewijd aan verordening SHV; met name gericht 
op 'contact'. Hoe vult de gemeente dit contact in? Is hier in al een keuze gemaakt?

Op 19 december 2019 heeft uw raad de Integrale verordening sociaal domein 
gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld. Dit voorstel tot vaststelling van de 
gewijzigde verordening ziet toe op wijzigingen die voortvloeien uit jurisprudentie, 
verduidelijking van artikelen, het anticiperen op een amendement van de Tweede 
Kamer en een nieuw hoofdstuk waarin de beslistermijn voor schuldhulpverlening is 
geregeld. Er is geen sprake van beleidsinhoudelijke wijzigingen op de door de raad 
vastgestelde verordening in 2019, zoals u kunt zien in de was-wordt lijst.  Uw 
inhoudelijke vragen strekken verder of zien toe op meer dan technische vragen over 
het voorliggende voorstel. 

Bent u het eens met de stelling dat 'alleen persoonlijk, lijfelijk' contact écht helpt 
bij het vroeg signaleren van schulden? En dat dit niet afgedaan kan worden met 
bijvoorbeeld een brief? Bent u ook van mening dat dit persoonlijk moet met behulp 
van bijv. coaches?

idem

Wordt hierin samen opgetrokken met bijvoorbeeld de al bestaande SHV's? En hoe 
ziet die samenwerking eruit/gaat deze zien?

idem

Worden vanuit het rijk hier gelden tegenover gezet om deze problematiek aan te 
pakken en uitvoering te geven aan deze taak?

idem

Hoe zit het met de uitvoerbaarheid van deze taak? Wordt dit 'zelf' gedaan of wordt 
dit uitbesteed?

idem

En dient de gemeente hiervoor meer fte toe te voegen? En is hier dus capaciteit 
voor?

idem

Wooninitiatieventoeslag. Ik snap niet hoe dit precies verloopt; er wordt een artikel 
verwijderd en daarna wordt gesproken dat er bepaalde kosten al dan niet worden 
gedekt. 

1. Wat zijn precies de gevolgen voor Woudenberg en degenen die hier 
gebruik van maken? 

In 2020 was dit een toeslag waarvoor gemeentes zelf zorgdroegen. Vanaf 
2021 ontvangt het wooninitiatief voortaan de toeslag via de subsidie uit het 
centrumgemeentebudget. De centrumgemeente zorgt dat dit bedrag wordt 
overgemaakt naar het wooninitiatief. Beschermd wonen is een specialistische 
vorm van ondersteuning, hier wordt binnen de gemeente Woudenberg op 
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2. Is dit inzichtelijk te maken? 
3. En hoe wordt dit nu opgelost? 
4. Wij nemen aan dat er mensen zijn die hier gebruik van maken?

zeer kleine schaal gebruik van gemaakt.

Doelgroep individuele toeslag: 

1. wat wordt er nu aangepast? De doelgroep? Het geld dat beschikbaar is? De 
drempels? Eisen?

De definiëring van de doelgroep individuele studietoeslag wordt aangepast.

Zelfde: er wordt ook iets gewijzigd rondom het kijken naar toekomstig 
verdienvermogen en tijdens de studie. Nu snappen wij de redenering; maar?

1. is het niet zo dat iedere student ook naar toekomstig verdienvermogen 
wordt gekeken? Immers alle studenten maken schulden voor hun studie; 

2. waarom deze groep niet? (al zij het minder?).
3.  Juist het toekomstig verdienvermogen is toch van groot belang? Er zijn 

m.i. heel veel studenten die ervoor kiezen om niet tijdens hun studie te 
werken, omdat ze hiermee hopen wel binnen 4 jaar klaar te zijn. (of alleen 
vrijwilligerswerk)

De regeling is bedoeld om studenten die naast hun studie geen bijbaantje kunnen 
hebben te compenseren voor die gederfde inkomsten. Tot nu toe was de doelgroep 
zodanig gedefinieerd dat naar het toekomstig verdienvermogen werd gekeken. In de 
gewijzigde verordening wordt gekeken naar de mogelijkheden van een bijbaantje 
tijdens de studie.

Dit is een bepaling van het rijk die daarmee jongeren met een arbeidshandicap wil 
stimuleren en in staat stellen om te studeren en aansluitend passend werk te vinden. 
Het rijk stelt zich daarbij op het standpunt dat deze doelgroep in het algemeen veel 
barrières (denk bv. aan medische kosten) op hun pad tegenkomt, en wil hen daarin 
tegemoetkomen.

Wat is de status/voortgang van het project “vroeg erop af” (welke nu een jaar 
loopt)

Op 19 december 2019 heeft uw raad de Integrale verordening sociaal domein 
gemeente Woudenberg 2020 vastgesteld. Dit voorstel tot vaststelling van de 
gewijzigde verordening ziet toe op wijzigingen die voortvloeien uit jurisprudentie, 
verduidelijking van artikelen, het anticiperen op een amendement van de Tweede 
Kamer en een nieuw hoofdstuk waarin de beslistermijn voor schuldhulpverlening is 
geregeld. Er is geen sprake van beleidsinhoudelijke wijzigingen op de door de raad 
vastgestelde verordening in 2019. Uw vragen strekken verder dan technische vragen 
over het voorliggende voorstel.  

Wat zijn de overeenkomsten met het Landelijk Convenant Vroeg signalering idem

Gaat de Gemeente gebruik maken van het Landelijk Convenant Vroeg signalering idem


