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Geachte leden,
Op 21 april heeft uw Adviesraad advies uitgebracht met betrekking tot de Beleidsregels
Schuldhulpverlening 2021, waarvoor wij u hartelijk danken. Hieronder treft u onze ràactie op uw advies
aan.

U geeft aan in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen en positief gestemd te zijn over de
uitgesproken intentie. Dat stellen wij zeer op prijs. Daarnaast verzoekt u om extra aahdacht te besteden
aan de bereikbaarherd c.q. toegankelijkheid van de regels voor de doelgroep. Hierbij refereert u aan het
advies van 6 januari 2021 aangaande de Beleidsregels bijzondere bijstànd kempengemeenten 202 j,
waarin het zelfde verzoek is gedaan.

Wat betreft de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de beleidsregels voor de doelgroep is met de
huidige aanpassingen beoogd de beleidsregels gebruiksvriendelijker en overzichtelij[er te maken.
Daarmee zijn ze meer toegankelijk en leesbaar voor zowel inwoners als professionáls. Daarnaast worden
beleidsregels altijd openbaar gemaakt na de besluitvorming door het college en zijn daarna via
www.overheid.nl vrij toegankelijk voor iedereen.
Dit betekent echter niet dat iedereen ze weet te vinden. Om de doelgroep beter te bereiken en daarmee
ook bewust te maken van het bestaan van de beleidsregels wordt momenteel veel aandacht besteed aan
vroegsignalering. Een onderdeel van vroegsignalering is het versterken van het voorliggende veld door
middelvan training en voorlichting. De afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, dieirérantwoordelijk is
voor de uitvoering van schuldhulpverlening, brengt de beleidsregels hierbij actief onder de aandacht van
de partijen in het voorliggend veld en andere sleutelfiguren die iÀ contact iiin met de doelgroep. Hierdoor
kunnen zij de doelgroep attenderen op het bestaan en de functie van de beieidsregels. ln-de gemeente
Eersel wordt daarnaast onderzoek gedaan naar manieren om de doelgroep van dà Kadernota
Armoedebestrijding 2021 - 2024 beter te bereiken. Hierin wordt ook he1 onder de aandacht brengen van
de beleidsregels meegenomen.

Als u nog vragen heeft over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met Rik Voorbij,
bereikbaar via het telefoonnummer 088-4970672 of via het emailadres r.voorbii@eersel.nl
Met vriendelijke groet,
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