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Bureau Sociaal Raadslieden geeft in het verslag weer hoeveel klanten
er zijn geweest en hoeveel en welke vragen zijn beantwoord. Uit het
verslag blijkt welke ontwikkelingen zich lokaal en landelijk hebben
voorgedaan in juridisch, maatschappelijk en sociaal opzicht. Het aantal
vragen per klant nam toe en de complexiteit van de vragen eveneens.
Veel vragen hebben te maken met voorzieningen voor minima waarvan
niet iedereen optimaal gebruik maakt; daardoor is het inkomen soms
niet toereikend. Verschuiving van taken van de rijksoverheid naar de
gemeente is één van de oorzaken, maar ook de digitalisering draagt bij
aan niet-gebruik.
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Ter besluitvorming door het college

1. Het Jaarverslag 2015-2016 Bureau Sociaal Raadslieden vast
te stellen.
2. De brief aan de Raad, waarmee wij het Verslag 2015-2016
Bureau Sociaal Raadslieden ter kennisgeving aanbieden, vast
te stellen.
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1

Probleemstelling

Bureau Sociaal Raadslieden geeft in het jaarverslag weer hoeveel klanten er zijn geweest en
hoeveel vragen zijn beantwoord. Uit het jaarverslag blijkt ook welke ontwikkelingen zich
hebben voorgedaan in juridisch, maatschappelijk en sociaal opzicht.
2

Juridische aspecten

Het vaststellen van het jaarverslag en actief informeren van de raad.
3

Doelstelling

Inzicht geven in de werkzaamheden van bureau Sociaal Raadslieden.
4

Argumenten

In 2015 maakten 3.390 klanten gebruik van de diensten van de Sociaal Raadslieden, in 2016
waren dat er 3.292. De toegenomen complexiteit van de vragen vergt per klant meer
tijdsinvestering dan een aantal jaren geleden, waardoor gekozen is voor langere
afspraaktijden en dus minder afspraken per week.
Belastingen (inkomstenbelasting en toeslagen), wonen en sociale zekerheid zijn de meest
besproken onderwerpen. In de afgelopen jaren is er een stijging te zien van het aantal vragen
over schulden en beslaglegging, die stijging heeft zich doorgezet in 2015 en 2016 ten
opzichte van eerdere jaren. Ook valt op dat klanten steeds meer vragen stellen per contact.
Veel mensen met een laag inkomen hebben met diverse juridische problemen tegelijkertijd te
maken. Er kwamen in de loop van 2016 minder vragen over uitkeringen binnen, wellicht heeft
dit te maken met de aantrekkende economie.
Voor overige maatschappelijke instellingen zijn de Sociaal Raadslieden een belangrijke
vraagbaak vanwege hun specialistische kennis, inzicht in complexe juridische problematiek
en de rechtstreekse toegang tot (overheids)instanties
5

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
6

Participatie en Communicatie

Na vaststelling van het jaarverslag, wordt dit gepubliceerd en zenden wij het ter informatie
aan de Raad.
7

Uitvoering en evaluatie

Verder niet van toepassing
8

Risico

Er zijn geen risico’s aan dit voorstel verbonden.
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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u het verslag van Bureau Sociaal Raadslieden over de jaren 2015-2016 aan. In
2015 en 2016 maakten ruim 3.000 klanten gebruik van de diensten van de Sociaal Raadslieden..
Belastingen (inkomstenbelasting en toeslagen), wonen en sociale zekerheid zijn nog steeds de
meest besproken onderwerpen. In de afgelopen jaren is er een stijging te zien van het aantal
vragen over schulden en beslaglegging: die stijging heeft zich doorgezet in 2015 en 2016. Ook
valt op dat klanten steeds meer vragen stellen per contact. Mensen met een laag inkomen
hebben met diverse juridische problemen tegelijkertijd te maken. Veel vragen hebben te maken
met voorzieningen voor minima waarvan niet iedereen optimaal gebruik maakt zodat het inkomen
niet toereikend is. Verschuiving van taken van de rijksoverheid naar de gemeente is één van de
oorzaken, maar ook de digitalisering draagt bij aan niet-gebruik.
Er kwamen in de loop van 2016 minder vragen over uitkeringen binnen, wellicht heeft dit te
maken met de aantrekkende economie.
Voor overige maatschappelijke instellingen in de stad zijn de Sociaal Raadslieden een belangrijke
vraagbaak vanwege hun specialistische kennis, inzicht in complexe juridische problematiek en de
rechtstreekse toegang tot (overheids)instanties
Hiermee hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,
De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris,

drs. H.M.F. Bruls

drs. A.H. van Hout
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Rapport ‘Belastingdienst, bron van armoede?’
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