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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

In het raadsvoorstel bij het programma 'Samen tegen Armoede 2018 - 2022' hebben wij
toegezegd u elk halfjaar over de voortgang van het programma te informeren. Dit is de derde
raadsinformatiebrief die u hierover ontvangt.
In oktober 2019 vond in de commissie sociale leefomgeving een themabijeenkomst plaats over het
programma 'Samen tegen Armoede'. De volgende projecten zijn op deze avond behandeld: de pilot
Vroeg erop af bij betalingsachterstanden, de website GeldenzoDordt.nl, het kinderparticipatietraject
Open Limonade en de Ketenaanpak schulden. Een overzicht van de voortgang van alle projecten
van het programma is als bijlage bij deze raadsinformatiebrief gevoegd.

Middels deze raadsinformatiebrief willen we ook voldoen aan toezegging 191015/T1. Dit betreft de
toezegging om terug te koppelen hoe zorgverzekeraar VGZ de ouders informeert over gratis
tandzorg voor kinderen. VGZ heeft alle ouders van kinderen die bij hen verzekerd zijn een brief of
mail gestuurd over het feit dat tandzorg gratis is voor kinderen onder de 18 jaar. VGZ monitort de
resultaten in een dashboard. Na een halfjaar wordt bekeken wat de resultaten zijn van de actie. In
de volgende halfjaarlijkse raadsinformatiebrief informeren wij u daarover. Verder hebben we
informatie over gratis tandzorg opgenomen op de website www.qeldenzodordt.nl en heeft Jong JGZ
aandacht voor tandzorg tijdens de contactmomenten met ouders.
Wat is de te delen informatie?

We belichten hieronder slechts die projecten waarbij de afgelopen maanden nieuwe of relevante
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Uitbreiding project Vroeg Eropaf. In maart 2019 zijn we samen met Trivire, wijkteams en de
SDD gestart met het project Vroeg Eropaf in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Krispijn. Het project
biedt hulp aan mensen met beginnende betalingsachterstanden. Vanaf februari 2020 worden niet
alleen de gegevens over betalingsachterstanden van de huur, maar ook die van de zorgverzekering
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en het waterbedrijf gemeld. Om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen mogelijk
te maken hebben Trivire, Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ, Evides Waterbedrijf, de SDD en de
gemeente een overeenkomst getekend. Hiermee wordt voorgesorteerd op de aanpassing van de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 2021.
Project Stress sensitieve dienstverlening eenoudergezinnen. Hiermee willen we Dordtse
eenoudergezinnen in de bijstand naar duurzame financiële zelfredzaamheid begeleiden. Het project
richt zich op 120 alleenstaande ouders (vaak moeders) met één of meer jonge kinderen in een
periode van 3 jaar. Het project is in september 2019 live gegaan. Drie medewerkers van het
sociaal wijkteam en twee consulenten van de SDD werken in tandems om de gezinnen te
ondersteunen en te coachen. De eerste 20 gezinnen zijn aangemeld en hebben verkennende
gesprekken gehad.

Beleidswens kinderopvang. Bij de behandeling van de kadernota 2020 heeft u ingestemd met
de beleidswens om incidenteel (2020 en 2021) budget beschikbaar te stellen voor (overbruggende)
kinderopvang voor ouders die deelnemen aan de pilot stress-sensitieve dienstverlening. Het vinden
van passende kinderopvang lukt vaak niet wat te maken heeft met de complexiteit van de situatie
(er is maatwerk nodig in locatie, uren, financiering, met name als er sprake is van schulden).
Daarom is gezocht naar een nieuwe aanpak. Een professional bekijkt samen met de klant wat
nodig is om de kinderopvang vanaf dag 1 goed te regelen en de bijbehorende stress te voorkomen.
Deze aanpak wordt in de vorm van een pilot twee jaar getest en doorontwikkeld. Het projectplan is
gereed en de voorbereiding voor de implementatiefase (april 2020) is gestart.

Leergang stress-sensitieve dienstverlening. 45 consulenten en hulpverleners van de SDD,
wijkteams, MEE en Vivenz en 30 vrijwillige schuldhulpverleners zijn getraind in stress-sensitieve
dienstverlening door Nadja Jungmann. De trainingen werden zeer goed geëvalueerd (gemiddeld
met een 8,5). Op dit moment wordt de afweging gemaakt of de training structureel wordt
opgenomen in de basistraining voor (nieuwe) medewerkers.
De Dordtpas. Vanaf 1 januari hebben we een Dordtpas! Voor mensen met een laag inkomen is de
Dordtpas gratis, voor anderen is de Dordtpas te koop. Mantelzorgers krijgen de Dordtpas als
waardering voor hun inzet. Vrijwilligersorganisaties kunnen de Dordtpas voor hun vrijwilligers
aanschaffen tegen gereduceerd tarief. Nu de ontwikkel- en implementatiefase van de Dordtpas is
afgerond is de Dordtpas per januari 2020 geen onderdeel meer van het programma Samen tegen
Armoede (de uitvoering en dóórontwikkeling van de Dordtpas is belegd bij Dienstverlening
Drechtsteden).

Verkenning armoede en gezondheid. In de tweede helft van 2019 is met diverse partijen uit de

stad verkend hoe de programmalijn 'Armoede en Gezondheid' ingevuld kan worden. Ook heeft in
september 2019 een werksessie plaatsgevonden met een aantal raadsleden. We gaan op De Staart
starten met een integrale wijkaanpak waarbij we, samen met inwoners en professionals, inzetten
op een effectief gebruik van een passend en bestaand aanbod op het gebied van armoede en
gezondheid. U heeft in december een raadsinformatiebrief ontvangen met het uitvoeringsplan
(dossier 2508035).
Kinderparticipatie. In 2019 zijn kinderen van basisscholen gevraagd naar hun ideeën om
armoede onder kinderen tegen te gaan. De ideeën zijn voor de zomer gepresenteerd. In het najaar
hebben de kinderen drie ideeën gekozen die nu uitgevoerd gaan worden. Dit zijn: kinderroute door
de stad langs leuke/gratis plekken, kamer-make-over en uitgestelde boodschappen.
Verkenning Werkende Minima. Najaar 2019 is verkend wat de gemeente Dordrecht kan doen

voor haar eigen medewerkers die financieel kwetsbaar zijn. Daarnaast is met diverse stakeholders
en partners verkend om hoeveel werkende minima het gaat in Dordrecht, wat er zoal is qua
ondersteuning en hoe deze ondersteuning versterkt kan worden. In juni 2020 volgt een een
congres om het thema onder de aandacht te brengen van werkgevers in onze regio en om de
bevindingen uit de verkenning te toetsen. De verkenning werkende minima wordt in het eerste
kwartaal 2020 middels een raadsinformatiebrief aan uw raad aangeboden.

Zaaknummer

InProces BBV: 2020-0024615

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

In het najaar ontvangt u de volgende raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma
Samen tegen Armoede.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Niet van toepassing.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

2019_GDD_B&W_00487 - Voortgang programma Samen tegen Armoede 2018-2022 Raadsinformatiebrief;
Raadsinformatiebrief over Programmalijn Armoede en Gezondheid - Raadsinformatiebrief;
2019_GDD_B&W_00289 - Stand van zaken Dordtpas - Raadsinformatiebrief;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

•
•
•
•
•
•

RIS dossier 2093399. Raadsbesluit Samen tegen armoede 2018-2022. 20 febr 2018
RIS dossier 2271506 - RIB voortgang programma Samen tegen Armoede. 2 oktober 2018
RIS dossier 2435949 . RIB voortgang programma Samen tegen Armoede. 2 juli 2019
RIS dossier 2508035. RIB over programmalijn Armoede en Gezondheid. 10 dec 2019
RIS dossier 2478007. Presentatie stand van zaken Dordtpas. 10 oktober 2019
Toezegging 191015/T1: Beantwoording door het college van art. 40 RvO vragen van de
fracties Groenlinks en D66 over berichten m.b.t. tandartsbezoek kinderen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

loco-secretaris

burgemeester

