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Geachte leden van de Brederaad,
Vorig jaar is in april de schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ aan de gemeenteraad van
Rotterdam aangeboden. In juni van dit zelfde jaar heeft de gemeenteraad de armoedeaanpak
‘Uit de knoop‘ vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze beleidsdocumenten hebben wij
onder andere verschillende partners in de stad, ervaringsdeskundigen en wetenschappers
geraadpleegd.
Deze input heeft er toe geleid dat we nu een vernieuwende armoede en schuldenaanpak
hebben die met algemene stemmen door de gemeenteraad is aangenomen en die ook
landelijk op veel aandacht kan rekenen.
Ook uw raad heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Voor deze bijdrage wil ik u
bedanken.
In de armoedeaanpak staat het voorkomen en doorbreken van de vicieuze cirkel centraal,
waarbij we extra aandacht hebben voor kinderen en jongeren. Wat niet wil zeggen dat we voor
andere doelgroepen geen aandacht hebben. Bij de aanpak van schulden staat het vergroten
van het bereik van Rotterdammers met schulden en hen daarna ondersteunen centraal.
Inmiddels hebben wij tweede helft van 2019 een start gemaakt met de uitvoering van beide
plannen. Dit heeft onder andere geresulteerd in:
• Ophoging van het tegoed voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar die opgroeien in een
gezin met een laag inkomen van €400,- naar €500,- per jaar per kind. Dit is een
verhoging van €100,-;
• Campagne ‘Kom uit je schuld’ met als doel schulden bespreekbaar te maken en
Rotterdammers te bewegen hulp te zoeken bij het aanpakken hiervan;
• De start van de pilot integrale gezinsaanpak ‘Kinderen in Armoede’ in Bospolder
Tussendijken. Met de integrale gezinsaanpak worden gezinnen geholpen waar een
vermoeden van armoede bestaat, maar die nu nog niet worden geholpen door
bijvoorbeeld de wijkteams;
• De realisatie van de collegetarget. Dit betekent dat 3.000 Rotterdammers
ondersteuning hebben gekregen bij het aanpakken van hun schulden. Voor de gehele
collegeperiode is de target 15.000 Rotterdammers.
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•

Daarnaast zijn er dit jaar 40 trajectbegeleiders financiën gestart. Zij hebben een
belangrijke rol bij het voorkomen dat Rotterdammers, voordat zij schuldenvrij zijn,
stoppen met een schulddienstverleningstraject. Deze trajectbegeleiders zijn het
aanspreekpunt voor zowel de klant als de Kredietbank Rotterdam. Zij ondersteunen
de klant bij voorbereiding van het traject, volgen het verloop van het traject en hebben
meer tijd voor het persoonlijke verhaal.

Zoals hierboven al geschreven hebben we bij verschillende organisaties/personen adviezen
gevraagd voor de totstandkoming van de armoede en schuldenaanpak. Deze adviezen lagen
niet altijd op één lijn. Dit maakte het daarom niet mogelijk alle adviezen over te nemen.
Uw adviezen met betrekking tot doelgroep mensen met een beperking en ouderen met een
migratieachtergrond hebben wij niet overgenomen. We hebben juist de focus op kinderen en
jongeren gelegd.
Daarentegen hebben wij uw advies het Aow/Jeugdtegoed breder besteedbaar te maken
opgevolgd. Er zijn een aantal productgroepen toegevoegd, zoals thuiszorgproducten,
dierenbenodigdheden, dierenartskosten, bed- en bad- en keukenartikelen.
Ook hebben we uw advies te kijken naar de bijzondere bijstand overgenomen. Dit heeft
geresulteerd in het kwijtschelden van het restant van de leenbijstand na drie jaar te hebben
afgelost.
Een ander advies van u is het instellen van een sportfonds. Op dit moment zijn we bezig te
onderzoeken hoe we hiermee door middel van een pilot ervaring kunnen opdoen.
Met de campagne “Kom uit je schuld’ (komuitjeschuld.nl) die vorig jaar november is gestart en
ook in 2020 doorloopt en wordt uitgebreid volgen we uw advies op met betrekking tot
communicatie naar Rotterdammers met een laag inkomen. Daarnaast hebben we ook een
toolbox beschikbaar gesteld voor professionals en vrijwilligers die Rotterdammers met
financiële problemen helpen dit aan te pakken. Deze toolbox bevat onder andere informatie
en hulpmiddelen, zoals een budgetplanner, informatie over inkomensondersteunende
voorzieningen en tips hoe een gesprek over schulden aan te gaan. Ook is er een website
beschikbaar met informatie (https://www.rotterdam.nl/werken-leren/geld-enzo/).
Uw advies voor een lobby naar de Rijksoverheid als veroorzaker van schulden sluit aan bij
onze lobbyagenda.
Met betrekking tot uw advies over vroegsignalering. De inzet op vroegsignalering wordt
vergroot. In 2020 gaan we onze aanpak naar meer wijken uitbreiden.
Ook sluit onze nieuwe aanpak gericht op het verbeteren van de toegang tot
schuldhulpverlening door middel van de inzet van trajectbegeleiders (vast contactpersoon
gedurende het gehele traject) in combinatie met stress sensitief werken aan bij uw advies.
Deze trajectbegeleiders zijn het voorportaal voor de Kredietbank. Op deze wijze geven wij
opvolging aan uw advies een voorportaal te creëren bij de Kredietbank Rotterdam.
Verder heeft er voor 2020 een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor schuldhulpverlening
voor ZZP-ers. Een doelgroep waar u in uw advies aandacht voor vraagt. Deze opdracht is
gegund aan Zuidweg en Partners.
Tenslotte adviseert u de gemeente een monitoring van de aanpak van schulden toe te voegen.
Dit doen wij door jaarlijks in een april een ‘schuldenmonitor’ te publiceren.
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Samenvattend kan geconcludeerd worden dat veel van uw adviezen in onze armoede en
schulden aanpak zijn opgenomen. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw bijdrage aan de
totstandkoming van onze beleidsdocumenten. We zijn hard aan het werk met de verdere
concretisering hiervan.
Ook de komende periode zullen we u blijven betrekken bij het voorkomen en aanpakken van
armoede en schulden.
Met vriendelijk groet,

Anne Coenen
Directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk

