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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Olst-Wijhe 
Postbus 23 
8130 AA WIJHE 
 
 
 
Wijhe, 2 augustus 2020 
 
 
 
Betreft 2020/004Pw/Ongevraagd advies financiële hulpverlening. 
 
 
Geacht College,  
 
N.a.v. signalen uit de samenleving, hebben wij bij Henrike Reinders (onze 

contactambtenaar) geïnformeerd naar de situatie m.b.t. Financiën de Baas.  

Henrike heeft ons een uitleg gegeven van de situatie. Wij hebben begrepen dat Financiën 

de Baas de afgelopen jaren extra middelen bovenop de reguliere subsidie heeft 

ontvangen. (Bijdrage Oranjefonds en daarna vanuit de extra middelen van de overheid in 

het kader van armoedebestrijding).  

In de reguliere begroting voor 2021 wordt deze extra post ad € 45.000,00 meegenomen.  

De gemeenteraad beslist hierover in het najaar van 2020. 

 

De kerntaken van Financiën de Baas: 

 Informatie en advies aan inwoners 

 Preventie (voorkomen van schulden en verder oplopende schulden) 

 Vroeg signalering en ondersteuning bij schuldhulpverlening (BAD) 

 

Daarnaast verzorgt Financiën de Baas ook de intakes en her-intakes voor de Voedselbank 

Standpunt van de Adviesraad: 

Zeker met de voorspelde gevolgen van de coronacrisis zal juist de komende jaren deze 

dienstverlening van groot belang zijn. De verwachting is dat hulpvragen en de 

schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis zullen toenemen. Daarom moet ons 

inziens juist nú worden ingezet op het voorkomen en terugdringen van de 

schuldenproblematiek. Daarnaast moet ook worden gezocht naar duurzame oplossingen. 

In deze coronatijd is financiële gezondheid een belangrijk aandachtspunt omdat zoveel 

meer mensen met schuldenproblematiek krijgen te maken. (teruggang inkomen, te hoge 

huurkosten, zorgkosten en kosten van kinderopvang) Het taboe rondom schulden is nog 

steeds volop aanwezig en kan inwoners er van weerhouden op tijd hulp te zoeken. Het 

systeem van toeslagen zorgt nu vaak voor grote problemen en kan inwoners er ook van 

weerhouden om er gebruik van te maken.  

 

http://www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl/
mailto:info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl


 
www.adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl 
info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl  

Goede vindbaarheid en een laagdrempelige toegang zijn daarom vereist om inwoners de 

stap naar deze dienstverlening te laten maken. 

 

Wij hopen dat u het verzoek om deze extra middelen voor 2021 beschikbaar te stellen, 

zult honoreren. 

 

 

 

Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe    

 

 

 

 

S. Kolkman 

voorzitter       
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