
 

 
Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
 

Onderwerp Beleidsplan Hulp bij Schulden 2019-2022 (973880) 

Datum 7 november 2019 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD): Potjer 
(D66)  Harmelen 
(CDA)  De Lange 
(PvdA) Bekkema 
(GL)  Van der Hulst 
(HvBNM) Ham 
(GDP) Kwekkeboom 
(CU) Blom 

Meesprekers Zaineb Toama (Versa Welzijn) 
Paul Konings (Voedselbank) 
Tom Koster (Amargi) 
Lindeke Mast (ARWI, Adviesraad Werk & Inkomen) 
Niki van Rhee (Beraad Gooise Meren) 
Co van ’t Woud – SchuldHulpMaatje Hilversum 

Aanwezig namens college Boudewijnse 

Ambtelijke ondersteuning  Tissot, De Groot 

Voorzitter Wiss 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken  
toe. De wethouder geeft een toelichting op het voorstel. 
Dhr. Koster mist enkele zaken, zoals een kredietvoorstel voor 
schuldhulpverlening. De vroegsignalering moet naar voren. 
Mevr. Toama wijst op goede communicatie naar de mensen. 
Mevr. Mast mist speciale aandacht voor de mens achter de schuld, en dat 
men let op doorlooptijden. En de ouderen worden gemist als specifiek groep. 
Mevr. Van Rhee mist ook de aandacht voor de ouderen die digitaal minder 
onderlegt zijn. En aandacht voor kinderen van probleemgezinnen, en voor de 
armoedeval voor mensen die net boven de bijstand zitten. 
Dhr. Konings: er moet goede regie zijn tussen allerlei instanties, de groep 
mensen in armoede neemt toe. 
Dhr. Van ’t Woud zegt dat Schuldhulpmaatje uit Weesp ook actief is in 
Muiden en Muiderberg. Zij waren niet op de hoogte van de gesprekken over 
dit beleidsplan. Hij sluit zich aan bij wat eerder gezegd is. 
De wethouder gaat op de vragen van de meesprekers in. 
VVD stelt een vraag aan dhr. Koster.  D66 vraagt naar de wachttijden. PvdA 
sluit zich hierbij aan. 
Dhr. Konings gaat in op specifieke problemen van mensen. 
CDA vraagt naar de problemen van ouderen en van mensen die nog niet in 
beeld zijn. 
Mevr. Mast gaat op de vraag in. Mevr. Van Rhee en mevr. Toama vullen aan.  
CDA vraagt naar gezinnen die nog niet bekend zijn. Dhr. De Groot gaat op de 
vraag in. 
PvdA heeft twee vragen voor mevr. Van Rhee en mevr. Toama. Zij gaan op 
de vragen in. 
GL vraagt naar de persoonlijke situatie van de hulpvrager. Dhr. De Groot gaat 
op de vraag in. 
VVD vraagt naar de regeling met Weesp en naar de acties in het beleidsplan. 



 

HvBNM vraagt naar jongeren. CDA vraagt naar preventie. GDP vraagt naar 
waarom Schuldhulpmaatje niet om advies gevraagd is. CU vraagt dhr. 
Konings naar werkende ouderen. PvdA vraagt naar het 
uitvoeringsprogramma. 
De wethouder gaat op de vragen. 
Dhr. De Groot vult dit aan. Mevr. Tissot vult aan. 

Toezeggingen college Enkele technische vragen worden schriftelijk beantwoord. 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Besluitvormend: VVD, GL, D66, HartvBNM, GDP, PvdA 
Meningsvormend: CDA, CU. 

 
 


