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Betreft: advies aanschaf digitale tool Startpunt Geldzaken 
Ons kenmerk: PSD-19-04  
 
Geacht College, 
 
De Participatieraad heeft kennisgenomen van de stukken over de aanschaf van de digitale tool 
Startpunt Geldzaken. De leden van de Participatieraad staan achter het uitgangspunt van uw College 
om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten meedoen aan de samenleving, ondanks de soms 
bestaande, belemmerende factoren. Wij onderschrijven het vergroten van de financiële 
zelfredzaamheid van de burger, maar zien deze armoedetool niet als een oplossing maar als een 
aanvulling. Het welslagen hiervan staat of valt met de uitvoering. De Participatieraad zou graag een 
concreet plan zien met betrekking tot de implementatie en het gebruik van de digitale tool. Om een 
duidelijke inschatting te maken wat de tool naast de kosten gaat opleveren, is van belang te weten 
hoe deze wordt aangeboden, voor wie en op welke wijze. Hoe wordt gewaarborgd dat de tool ook 
bereikt wordt door de doelgroep en wat kan er geboden worden aan de digitaal minder geschoolde 
burger? Wanneer wordt overgegaan tot het aanschaffen van de digitale tool, is het van belang het 
nut en de werkzaamheid hiervan te toetsen, op welke wijze zal er vinger aan de pols gehouden 
worden met het oog op privacy van de ingevulde gegevens? Dit is alleen te verdedigen als er 
aantoonbaar betere resultaten en meer kwaliteit tegenover deze extra kosten staan.  
 
De vragen uit de tool zijn op meerdere manieren uit te leggen. Bijvoorbeeld de vragen: heeft u een 
partner, heeft u kinderen?  
 
Tot zover onze opmerkingen. Wij lichten ons advies graag verder toe en we wachten uw reactie, 
inclusief motivatie, met belangstelling af.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
namens de Participatieraad, 

 
G. Gerse, voorzitter 
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