Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 30 december 2016
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Onderwerp
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: gevraagd advies Conceptnota Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening in
Midden-Delfland 2017 -2019

Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 23 november 2016, waarin u de conceptnota Armoedebestrijding en
Schuldhulpverlening 2017- 2019 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt, komt de
Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en adviezen.
De Adviesraad spreekt zijn waardering uit over de aanpak van armoedebestrijding en
schuldhulpverlening in de gemeente Midden-Delfland zoals beschreven in de conceptnota en qua beleid
verwoord is in het daarop gebaseerde Beleidsplan Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening 20172019.
Het is overigens de eerste maal, dat u de Adviesraad sinds de oprichting een beleidsnota over
armoedebestrijding ter advisering voorlegt. De Adviesraad benadert dit positief en beschouwt het als een
gevolg van voortgaande beleidsintegratie in het Sociaal Domein met aanpalende beleidsvelden zoals dit
ook verwoord is in het Beleidsplan Sociaal Domein 2017- 2019.
Hoofdstuksgewijs
Nota Hoofdstuk 3: inkomenseffectrapportage:
In de derde alinea van paragraaf 3.3(blz. 7) is een samenvatting gegeven van de effecten van het
gemeentelijk armoedebeleid op diverse typen huishoudens in Midden-Delfland mede aan de hand van
de tabellen in paragraaf 3.4.
De Adviesraad ervaart deze samenvatting als te oppervlakkig, te globaal en – hoewel formeel juist
geformuleerd – wat rooskleurig voorgesteld. Deze doet geen recht aan de gedetailleerdheid, die in
bedoelde tabellen naar typen huishoudingen is gegeven.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College de effecten van het armoedebeleid over de diverse typen
huishoudens in de samenvatting op blz. 7 ter verduidelijking meer gedetailleerd weer te geven.
Nota Hoofdstuk 4: evaluatie schuldhulpverlening:
Op blz. 13 is vermeld, dat recidive in het kader van een beroep op schuldhulpverlening in MiddenDelfland nauwelijks voorkomt.
Is dit nu een gevolg van de goede nazorg door de gemeente en/of door andere instanties? Of zijn er
andere omstandigheden hiervoor verantwoordelijk?
Beleidsplan Paragraaf 2,1 invoering gemeentepas
De Adviesraad is ondersteunt uw voornemen om te onderzoeken of een gemeentepas in 2018 opnieuw
kan worden ingevoerd.
Beleidsplan Paragraaf 2.4
De Adviesraad constateert, dat uw College in het kader van armoedebestrijding nu ook de adviezen van
de Kinderombudsman overneemt en zogenaamde kindpakketten, bestaande uit diverse
inkomensondersteunende maatregelen, gaat samenstellen. Met betrekking tot het preventiebeleid
onderschrijft de Adviesraad uw voornemen om via voorlichtingsbijeenkomsten voor jongeren en
gastlessen op basisscholen aan financiële educatie te doen.
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Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Beleidsplan Paragraaf 2.5 Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV)
De Adviesraad heeft uw College al eerder geadviseerd over de CAV,
Destijds heeft de Adviesraad uw College de volgende bezwaren tegen de CAV kenbaar gemaakt:
- alleen beschikbaar voor DSW- verzekerden. Niet iedere belanghebbende is bij DSW verzekerd.
- alleen beschikbaar voor DSW – verzekerden met de duurste aanvullende verzekering namelijk
de AV-top. Verzekerden tot 110 % van het Wsm zullen een dergelijke aanvullende
verzekering juist niet afsluiten.
- niet- DSW verzekerden krijgen geen compensatie eigen risico voor de zorgverzekering of de bijdragen
WMO e.d.. Oorspronkelijk werden aan deze belanghebbenden via de rijksoverheid wel de per 1 januari
2015 afgeschafte CER- en Wtcg- gelden uitgekeerd, die nu de gemeentelijke financieringsbron voor de
CAV zijn.
De Adviesraad constateert in dit beleidsplan, dat u deze inkomensondersteunende regeling gaat
aanpassen om het bereik ervan voor alle belanghebbende inwoners te vergroten. Dus ook aan
belanghebbende inwoners, die niet verzekerd zijn bij zorgverzekeraar DSW.
Zeker ook de in 2017 voorgenomen compensatieregeling eigen risico voor niet–DSW-verzekerden met
terugwerkende kracht vanaf 2015 ten bedrage van € 100 per huishouden ter uitvoering van de
gemeenteraadsmotie Solidair neemt een deel van de bezwaren van de Adviesraad tegen de CAV weg.
DSW – verzekerden kunnen in 2017 ook volstaan met de goedkopere aanvullende DSW-verzekering.
Toch blijkt uit uw beleidsvoornemens, dat de verschillen tussen DSW en niet- DSW-verzekerden in 2017
en in 2018 nog grotendeels blijven bestaan. De niet- DSW-verzekerden hebben onder andere nog geen
recht op de korting op de aanvullende verzekering.
De Adviesraad vindt het een gemiste kans om pas in de loop van 2017 na te gaan of Midden-Delfland
zich kan aansluiten bij de huidige afspraken tussen Delft en nog twee andere zorgverzekeraars naast
DSW.
Ook bestaat er bij de Adviesraad gerede twijfel over het bereiken van de door het College gewenste
deelnemersgraad van 60 % aan de CAV in 2018 door pas in 2018 de inkomensgrens tot 120 of 130 %
van het Wsm te verhogen.
Waarom wordt er door uw College gestreefd naar een deelnemersgraad aan de CAV van 60 % in 2018?
Waarom wordt er niet gestreefd naar 78 % ( een verdubbeling) of naar 100 %?
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College bij handhaving van de CAV als gewenste vorm van bijzondere
bijstand al in 2018 op het niveau en het bereik van die voorziening van de gemeente Delft (voor 2017) te
brengen teneinde de toegankelijkheid voor alle belanghebbende inwoners te vergroten en daarmee de
door u gewenste deelnemersgraad van 60 % te kunnen halen.
Tekst algemeen.
De Adviesraad heeft in de nota enkele onvolkomenheden geconstateerd, zowel tekstueel (weggevallen
tekstgedeelten) als op het gebied van de lay-out, met name op de bladzijden met de omkaderde teksten.
Advies:
De Adviesraad adviseert uw College redactie te plegen op de tekst en de lay-out van de nota.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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