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Geachte Raad,
Door raadslid Van Oostrum van de CDA-fractie zijn op woensdag 25 november 2020 vragen
gesteld met betrekking tot armoedebestrijding en voorkomen van schuldenproblematiek. De
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
“In de commissievergadering Mens en Samenleving - donderdag 25 juni 2020 en de
Raadsvergadering - donderdag 16 juli 2020 is de Startnotitie beleidsplan
schuldhulpverlening besproken en vervolgens vastgesteld.
In de startnotitie wordt het belang van ‘externe’ organisatie bij schuldhulpverlening en
preventie onderkend. Met het oog hierop vragen wij aandacht voor het volgende:
Vanuit de kerken bestaat de mogelijkheid om snel hulp te bieden, hiervoor hebben zij de
(H. Laurentius Voorschoten De Caritas Instelling (ICI) en Diaconie in Voorschoten. Dit zijn
organisaties met een eigen bestuur, bevoegdheden en middelen. Deze organisaties
hebben korte lijnen en minder “last” van bureaucratie waardoor zij relatief snel kunnen
handelen.
Zowel de ICI als Diaconie dragen bij aan materiële hulpverlening aan inwoners in
financiële nood. Zij hopen daarmee een bijdrage te leveren aan de bevordering van
sociale rechtvaardigheid in Voorschoten.”
Dit alles overwegend willen wij graag vernemen :
Vraag 1. Of het college contact heeft met deze organisaties?
Antwoord 1. Het college heeft contact met deze organisaties. Zo heeft vorige maand ook een
netwerkgesprek plaatsgevonden tussen deze organisaties, burgemeester Aptroot en
wethouder de Bruijn. Hier is samenwerking, ook tussen de organisaties ten tijde van Corona
besproken. Meer van belang is dat onze armoederegisseur in Voorschoten (gefinancierd door
de gemeente, besluit college december 2019 - plan van aanpak financiële zelfredzaamheid
Voorschoten), werkzaam bij Voorschoten voor Elkaar, op 18 november 2020 een
bijeenkomst heeft georganiseerd voor alle religieuze instellingen in voorschoten. Dit zijn:
- GODcenter (evangelische kerk Voorschoten),
- Assalem,
- Protestantse kerk (P.K.) Voorschoten (Diaconie),
- Rooms Katholieke (R.K.) Voorschoten,
- H. Laurentius Voorschoten De Caritas Instelling (ICI);
- St. James Kerk (international church).
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Helaas kon enkel P.K. voorschoten hieraan deelnemen. In januari 2021 zal de
armoederegisseur wederom een bijeenkomst organiseren. De armoederegisseur heeft daarbij
de partijen gevraagd hoe zij de samenwerking zien ten aanzien van Voorschoten Voor Elkaar
en waar zij elkaar kunnen versterken. Zij wacht nog op een terugkoppeling.
Ook heeft de armoederegisseur contact gehad (één op één) met het PCI (Parochiële Caritas
Instelling) /ICI fonds en met de Diaconie. De armoederegisseur is dus op de hoogte van de
middelen die zij beschikbaar stellen voor de inwoners van Voorschoten. Inmiddels zijn er ook
diverse aanvragen bij hen neergelegd via Voorschoten voor Elkaar, voornamelijk bij gevallen
waarin bijzondere bijstand (of andere voorliggende voorzieningen) geen optie was.
Conclusie: Er wordt reeds een beroep gedaan op de fondsen, echter maakt Voorschoten voor
Elkaar wél zorgvuldig de afweging hierin: zijn er voorliggende voorzieningen, is het tijdelijk
en noodzakelijk.
Vraag 2. Gezien de korte lijnen en mogelijkheden om te bemiddelen bij een
financiële crisis bij een inwoner van Voorschoten rijst de vraag waarom er geen
informatie of link op de gemeentelijke website is naar deze organisaties?
Antwoord 2. Voorschoten voor Elkaar heeft de directe contacten met ICI en de Diaconie.
Wij hebben naar aanleiding van uw raadsvragen, in overleg met de armoederegisseur een
link op de website van de gemeente Voorschoten gezet naar Voorschoten voor Elkaar.
Voorschoten voor Elkaar met daarbij de armoederegisseur is de toegang tot de noodfondsen.
https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/noodfonds_45972/
Vraag 3. Of het college bereid is, na overleg met genoemde organisatie, ter
bevordering van de vindbaarheid en ter informatie een link naar deze organisaties
toe te voegen aan de gemeentelijke website?
Antwoord 3. Wij hebben zoals onder vraag 2 beschreven een link naar Voorschoten voor
Elkaar toegevoegd voor de inwoners van Voorschoten op de website van de gemeente. Zij
zijn het eerste aanspreekpunt en de toegang voor het brede welzijn, zo ook tot
schuldhulpverlening (en de armoederegisseur) en hebben de contacten met verschillende
noodfondsen, waaronder deze. De armoederegisseur is op de hoogte van de bestaande
minimaregelingen, bijzondere bijstand, voorliggende voorzieningen. Ook heeft zij direct
contact met de gemeente, Werk en Inkomen en schuldhulpverlening.
https://www.voorschoten.nl/inwoners-voorschoten/noodfonds_45972/

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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