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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen over het 
terugbrengen van de sociaal 

raadslieden 

3385012  19 april 2022 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
 

Wij ontvingen uw schriftelijke vragen inzake het terugbrengen van de sociaal raadslieden dd 21 
februari jongstleden. Langs deze weg treft u onze antwoorden op uw vragen aan. 

 
 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? 

 
Het college heeft in 2019 gekozen voor een andere invulling van de functie van sociaal 

raadslieden. De sociaal raadslieden waren onderdeel van de dienstverlening door Wijkracht. 
In onze brief met bijlage (zaaknummer 2360832) van 5 juli 2019 bent u geïnformeerd over 

het Interventieprogramma Sociaal Domein en de wijze waarop de functie van sociaal 
raadslieden wordt ingebed in de dienstverlening van de wijkteams.  

 
De dienstverlening, kennis en kunde van Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) wordt 

ondergebracht bij de wijkteams. Voor specifieke juridische dienstverlening kunnen 
inwoners gebruik maken van de informatie op internet en instanties als het juridisch loket 

en de rechtsbijstand. De informatie, advies en ondersteuningsfunctie van BSR wordt 
onderdeel van het takenpakket van de zeven wijkteams.  

 
 

 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? 
 

Wij denken na over de meest adequate wijze van besteding van de middelen die het Rijk 
beschikbaar stelt middelen voor een ‘robuust rechtsbeschermingssysteem’. We zullen ons 

daarbij in de geest van deze middelen richten op álle inwoners. Het ligt voor de hand om 

hierbij te bezien welke partners hierbij kunnen worden betrokken.  

 

 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?  
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 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Ja, dit ligt in de geest van een ‘robuust rechtsbeschermingssysteem’ voor de hand. 
Overigens beperkt zo’n rechtsbeschermingssysteem zich niet tot sociaaljuridische kwesties, 

maar gaat het ook over andere onderwerpen in het verkeer tussen burgers en overheid. 
 

In lijn met het bovenstaande is momenteel een gemeentebrede werkgroep aan de slag om 
voorstellen te formuleren, waarbij de middelen uit de decembercirculaire worden 

betrokken. Wij verwachten u over een eerste opzet in de Zomerbrief nader te kunnen 

informeren. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


