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Beste leden van de adviesraad Sociaal Domein,

Op 21 april 2020 ontvingen wij uw reactie op onze adviesaanvraag van 7 april jl., 
waarin het college om uw advies heeft gevraagd over de thema’s en aanbevelingen 
binnen het rapport ‘Nulmeting verborgen armoede Hoeksche Waard, Aard en 
omvang verborgen armoede’, verder Nulmeting verborgen armoede.
In deze brief informeren wij u over onze reactie op uw advies. 

Allereerst willen wij onze waardering aan u als leden van de adviesraad uitspreken. 
Niet alleen voor het uitbrengen van uw zeer gewaardeerde advies, maar ook voor de 
snelheid waarmee u tot uw uitgebreide advies bent gekomen en de daarbij getoonde 
betrokkenheid. Als we uw advies in zijn geheel mogen samenvatten dan ervaart het 
college dat u het in het algemeen eens bent met de thema’s en de aanbevelingen 
binnen het rapport Nulmeting verborgen armoede, maar dat de adviesraad daarbij 
het college wijst op de noodzaak voor actie en het zorgvuldig kiezen van interventies 
binnen de deelopgave ‘Samen tegen armoede’. Die kanttekening staat ook bij het 
college voorop. We zijn dan ook verheugd dat de inhoud van het advies aansluit bij 
de door ons voorgenomen koers. 

Het college heeft zelf ook een kanttekening; de algemene verwachting is dat met het 
langer aanhouden van de landelijke richtlijnen rond de Corona-crisis de  omvang 
van armoedeproblematiek dramatische vormen kan gaan aannemen. Een nog 
onbekend deel van deze Corona-veroorzaakte armoedeproblemen  zal zich naar 
verwachting ook buiten het zicht van de gemeente afspelen. Het is goed om de 
aanbevelingen binnen de Nulmeting verborgen armoede ook met het oog op deze 
ontwikkelingen te bezien.

Leeswijzer bijlage
In de bijlage vindt u puntsgewijs onze reactie op het door u uitgebrachte advies. 
Voor de volledigheid zal eerst de aanleiding van de adviesvraag uiteengezet 
worden. Vervolgens zal het college gemotiveerd ingaan op uw advies op de twee 
gestelde vragen. Tenslotte vindt u onze reactie op uw aanvullende opmerkingen. 
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Heeft u nog vragen?
Neem dan gerust contact met de ambtelijke contactpersonen. Zij helpen u graag!

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard

B.W. Silvis-de Heer A.P.J. van Hemmen
secretaris burgemeester


