
Bijlage 1: Bereik minimaregelingen en schuldhulpverlening Papendrecht 
 
Hieronder vindt u, opgedeeld per categorie een overzicht van data. Hieruit is het bereik van 

minimaregelingen, schuldhulpverlening en overige voorzieningen op dit gebied te zien. De data 

betreffen zowel lokale als regionale voorzieningen en trajecten.  

Schuldhulpverleningstrajecten SDD 

Er is de afgelopen jaren sprake van een lichte stijging van het aantal nieuwe trajecten, onder andere 

als gevolg van inspanningen om mensen in schulden eerder en beter te bereiken.  

Schuldhulpverleningstrajecten SDD 2019 2018 2017 

Nieuwe gestarte trajecten 81 75 65 

Lopende trajecten 176 151 169 

 

Regionale minimaregelingen / voorzieningen 

De regionale minimaregelingen en voorzieningen laten wat betreft het bereik een stabiel beeld zien. 

Hier als daar zijn wat schommelingen te zien. Bij de Collectieve Zorgverzekering Minima is dit relatief 

fors. Dit is veroorzaakt door de overstap naar een nieuwe verzekeraar, waarin niet iedereen meeging. 

Regionale minimaregelingen / voorzieningen 2019 2018 2017 

Collectieve Zorgverzekering Minima (CZM) 343 319 415 

Bijzondere Bijstand 525 506 446 

           waarvan Persoonlijk Minima Budget (PMB)   378   348   315 

Stichting Leergeld (SMS Kinderfonds) 402 391 417 

Stichting Urgente Noden (SUN) Drechtsteden 15 12 5 

 

Lokale minimaregelingen / voorzieningen 

De lokale minimaregelingen en voorzieningen laten met name het groeiende bereik van Sterk 

Papendrecht zien via de Sociaal Raadslieden. Dit is mede te danken aan de nauwe samenwerking 

tussen verschillende partners; onder andere het jeugdteam, de Sociale Dienst Drechtsteden en 

Vluchtelingenwerk.  

De genoemde aantallen bij preventie huisuitzettingen betreffen niet alle gevallen van 

huurachterstanden die gemeld worden, maar alleen de inzet bij dreigende huisuitzettingen. De daling 

van deze aantallen is gerealiseerd dankzij vroegtijdige en intensieve inzet van de convenantpartners 

Preventie huisuitzettingen. 

Lokale trajecten en minimaregelingen 2019 2018 

Hulpvragen Sociaal Raadslieden (sociaal/financieel/juridisch) 894 505 

      specifiek nieuwe hulpvragen begeleiding thuisadministratie 17 16 

Ondersteuning belastingaangifte minima Sterk Papendrecht 120 115 

Preventie huisuitzettingen**  10 30 

Hulpvragen Schuldhulpmaatje 18 12 

Aantallen Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht 15 13 

Aantal gezinnen Voedselbank  95 105  

 
* De hulpvragen die binnenkomen bij de Sociaal Raadslieden betreffen allerlei onderwerpen. Een groot deel van deze 

vragen heeft een sociaal/financieel component.  

**  Preventie huisuitzettingen:  

2018: 30 aanzeggingen huisuitzetting op basis van huurachterstand, waarvan 24 voorkomen.  

2019: 10 aanzeggingen huisuitzetting op basis van huurachterstand, waarvan 8 voorkomen.  

 


