
 

Hengelo 24 februari 2022 

 

Geacht College, 
 

Zoals u in ons verkiezingsprogramma kunt lezen zal de PvdA zich de komende periode inzetten om de 
sociaal raadslieden weer een plek te geven in Hengelo.  
De bureaucratie is vaak ingewikkeld en voor velen niet te doorgronden. Ook mensen met weinig geld 
moeten juridische ondersteuning kunnen krijgen en iemand kunnen inschakelen die voor hen opkomt.  

Nu heeft het kabinet als onderdeel van de zogeheten POK-middelen aan gemeenten 25 miljoen euro 
beschikbaar gesteld als reactie op de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie 
Kinderopvangtoeslagen (POK) om de “integrale dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te versterken”. 

Uit verschillende onderzoeken en projecten blijkt dat júist de inzet van sociaal raadslieden de 
bestaanszekerheid van kwetsbare burgers vergroot, en voorkomt dat deze mensen uiteindelijk naar de 
rechter moeten stappen om hun gelijk te halen. 

Het Rijk stelt dat het beschikbare geld eraan moet bijdragen dat iedere burger in diens nabije omgeving 
een beroep kan doen op laagdrempelige, onafhankelijke ondersteuning bij financieel juridische kwesties. 

Als PvdA vinden we het belangrijk dat deze POK-middelen daadwerkelijk worden besteed aan lokale 
activiteiten die de toegankelijkheid van laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning en rechtshulp 
verbeteren.  

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het College, 

• Is het college het met ons eens dat het wegbezuinigen van de sociaal raadslieden in deze college 
periode  daardoor te kort is geschoten aan de integrale dienstverlening aan kwetsbare 
doelgroepen? 

• Is het college bereid om samen met WijKracht te onderzoeken waaraan kwetsbare burgers op dit 
vlak behoefte hebben en hoe dit financieel en organisatorisch kan worden ondersteund? 

• Is het college bereid om met een voorstel te komen waarbij een bedrag geoormerkt wordt voor 
lokale activiteiten die de toegankelijkheid van laagdrempelige sociaaljuridische ondersteuning en 
rechtshulp verbetert?  

Als PvdA zijn wij er van overtuigd dat dit er voor kan zorgen dat hierdoor voor een grote groep Hengelose 
inwoners de menselijke maat wat terug komt. 

 

Met vriendelijke groeten 
 

Marie-José Luttikholt 
Fractievoorzitter PvdA Hengelo 


