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Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving: het voorstel heeft betrekking op een informatieavond rondom het 
schulhulpverlenings- en armoedebeleid 
 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
In het formatieakkoord 2019 – 2022 is als actie punt opgenomen: ‘Verminderen van 
problematiek rondom armoede, door onderzoek te doen naar schuldenproblematiek, ‘kinderen 
en armoede’ en de bereikbaarheid van financiële ondersteuning’.  Het college heeft Stimulansz 
gevraagd een adviesplan op te stellen voor het vastgestelde schuldhulpverlenings- en 
armoedebeleid wat aansluit bij recente nieuwe ontwikkelingen, zoals vroegsignalering, stress 
sensitieve dienstverlening, technologische ontwikkelingen én past binnen een integrale 
dienstverlening in het sociaal domein. De resultaten van de te doorlopen effectendialoog en de 
kaders voor het nieuwe beleid delen we graag met de raad waarbij ook de mogelijkheid wordt 
gegeven input te leveren voor het vervolgproces.  

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 
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Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
 
 
 

 


