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Voorstel college betreffende
Armoedebeleidsplan gemeente Valkenburg
aan de Geul 2021-2024

Er werd gevraagd of de schuldhulpverlening extra
kan worden benoemd, maar daarover is al een
apart beleidsplan opgesteld en dat moet in 2021
herijkt worden. Dus dit wordt in 2021 aan de raad
voorgelegd.

Schuldhulpverlening komt in
2021 aan de orde.

Wethouder Meijers zegt toe voor volgend jaar een
overzicht beschikbaar te stellen van de door de
fracties aangedragen verbetervoorstellen en per
punt aan te geven in hoeverre de gemeente
eventueel nog iets kan doen c.q. wat er kan
worden onderzocht. Het college zal de voortgang
daarvan het komende jaar bewaken en de
wethouder zegt toe hier in maart/april 2021 via
een RIB bij de raad op terug te komen.

Update november 2021: Het
beleidsplan schuldhulpverlening
wordt op korte termijn in
procedure gebracht en zal in
februari 2022 ter vaststelling
aan de raad worden
aangeboden.
Voor wat betreft de lijnen /
acties zoals neergelegd in het
Armoedebeleidsplan kan worden
gesteld, dat de voorbereiding- in
en uitvoering van deze acties
zijn c.q. worden opgepakt.
Een RIB Armoedebeleid (meer
specifiek een RIB
schuldhulpverlening) is (nog)
niet verzonden.
Uiteraard hebben wij de
ontwikkelingen/kosten
schuldhulpverlening
nauwlettend gevolgd.
Vooralsnog hebben deze
ontwikkelingen/kosten geen
aanleiding gegeven om een RIB
te laten uitgaan. Indien gewenst
kan alsnog een RIB
schuldhulpverlening worden
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opgesteld.
Update november 2021: Er zijn
nog steeds geen berichten
ontvangen omtrent de noodzaak
tot het opstellen van RIB.
Reden waarom een RIB
achterwege is gelaten. Hiermee
is dit punt afgehandeld.
Van belang om te vermelden is
dat momenteel hard wordt
gewerkt aan een nieuw
beleidsplan Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening, waarbij
rekening wordt gehouden met
de gewijzigde Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening. Dit
beleidsplan wordt in nauwe
samenwerking met de
Heuvellandgemeenten
opgesteld. Streven is het
beleidsplan in het najaar 2021
gereed te hebben en in routing
te brengen.
Update november 2021: Het
beleidsplan schuldhulpverlening
wordt op korte termijn in
procedure gebracht en zal in
februari 2022 ter vaststelling
aan de raad worden
aangeboden.
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11.10.21

27.09.21
Actielijst: cijfers over 2020 van Podium 24

Zodra de cijfers over 2020 beschikbaar zijn worden
ze met de raad gedeeld. De cijfers over 2019
waren voor de zomer beschikbaar en wethouder
Dauven hoopt dat de cijfers over 2020 in het
najaar beschikbaar zijn.
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Update november 2021: Cijfers
zijn onlangs aangeleverd bij de
griffie. Hiermee is dit punt
afgehandeld.

