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Geacht College, 

 

Steeds meer mensen maken gebruik van schuldhulpverlening en het schuldbedrag wordt steeds hoger. Eerder 

dit jaar heeft de Wmo Raad Stichtse Vecht een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Boom en Bosch over het 

thema ‘Schuldhulpverlening’. Daarbij konden Raad, 

het Goede Gieren Fonds. Op een innovatieve manier werd de gangbar

aan bod waarom deze schuldhulpverlening veel te vaak niet werkt. De PvdA 

de inzichten die daar gepresenteerd werden, door 

beleidsplan Schulphulpverlening. 

 

In december 2015 wordt het beleidsplan Schuldhulpverlening aan de Raad aangeboden. In dat beleidsplan 

worden (RIB 57) de volgende lijnen uitgezet:

1. Inzet op preventie en vroegsignalering

2. Inrichting van voorzieningen in het voorve

3. Verankering Rol Sociaal Wijk Team (SWT)

4. Afkopen van schulden. 

 

In het kader van deze vier lijnen wil de 

meegeven die zij van groot belang vindt als het gaat om het oplossen van schulden, maar vooral om schulden te 

voorkomen. Naar de visie van de PvdA 

het voorkomen van schulden. Schulden hebben een ongelooflijke impact op personen en hun gezin en reiken 

verder dan alleen het financiële gedeelte van iemands leven. Een derde van de mensen met problematische 

schulden krijgt géén vooruitzicht van een schuldenvrije toekomst. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren!! 

Daarnaast is er ook een hoge kostenpost voor de samenleving. Laten we de maatschappelijke kosten dus vooral 

vooraf inzetten! En laten we op verschillende manieren schuldenproblemati

 

Schulden ontstaan vaak al op jonge leeftijd.

Uit onderzoeken blijkt het volgende naar voren te komen als het gaat het om het ontstaan van schulden: h

belanden in een schuldensituatie ontstaat vaak al op jonge leeftijd. O

ouder al vaak een geldtekort hebben en niet weten om te gaan met hun zakgeld. Maar een écht omslagpunt 

ontstaat bij de leeftijd van 18 jaar: Eén op de vijf jongeren van 18

belastingdienst, de zorgverzekeraar of het CJIB

deze jongeren gaat het al om een bedrag van meer dan 

dat concreet te maken: In elke klas zit gemid

heeft en meerdere jongeren met schulden beneden dat bedrag.
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 Betreft: Voorstellen voor het oplossen en 

voorkomen van schulden
 

Steeds meer mensen maken gebruik van schuldhulpverlening en het schuldbedrag wordt steeds hoger. Eerder 

Raad Stichtse Vecht een voorlichtingsbijeenkomst gehouden in Boom en Bosch over het 

Daarbij konden Raad, College en ambtenaren kennis nemen van de werkwijze van 

Op een innovatieve manier werd de gangbare schuldhulpverlening belicht en kwam 

aan bod waarom deze schuldhulpverlening veel te vaak niet werkt. De PvdA Stichtse Vecht 

de inzichten die daar gepresenteerd werden, door het College benut zijn bij het schrijven van het nieuwe 

In december 2015 wordt het beleidsplan Schuldhulpverlening aan de Raad aangeboden. In dat beleidsplan 

worden (RIB 57) de volgende lijnen uitgezet: 

Inzet op preventie en vroegsignalering 

Inrichting van voorzieningen in het voorveld. 

Verankering Rol Sociaal Wijk Team (SWT) in het brede taakveld schuldhulpverlening

In het kader van deze vier lijnen wil de fractie van  de PvdA Stichtse Vecht het College een aantal zaken 

meegeven die zij van groot belang vindt als het gaat om het oplossen van schulden, maar vooral om schulden te 

voorkomen. Naar de visie van de PvdA Stichtse Vecht dient de focus  primair te liggen op activite

het voorkomen van schulden. Schulden hebben een ongelooflijke impact op personen en hun gezin en reiken 

verder dan alleen het financiële gedeelte van iemands leven. Een derde van de mensen met problematische 

t van een schuldenvrije toekomst. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren!! 

Daarnaast is er ook een hoge kostenpost voor de samenleving. Laten we de maatschappelijke kosten dus vooral 

vooraf inzetten! En laten we op verschillende manieren schuldenproblematiek helpen voorkomen en oplossen.

Schulden ontstaan vaak al op jonge leeftijd. 

Uit onderzoeken blijkt het volgende naar voren te komen als het gaat het om het ontstaan van schulden: h

belanden in een schuldensituatie ontstaat vaak al op jonge leeftijd. Onderzocht is dat kinderen van 12 jaar en 

ouder al vaak een geldtekort hebben en niet weten om te gaan met hun zakgeld. Maar een écht omslagpunt 

n op de vijf jongeren van 18-24 jaar heeft al een schuld bij de 

gdienst, de zorgverzekeraar of het CJIB (Centraal Justisieel Incasso Bureau) . Bij weer een vijfde van 

deze jongeren gaat het al om een bedrag van meer dan €2500. En studieschuld is hier niet bij inbegrepen. Om 

dat concreet te maken: In elke klas zit gemiddeld 1 jongere die al een ernstige schuldenproblematiek (>

heeft en meerdere jongeren met schulden beneden dat bedrag.  
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Voorstellen voor het oplossen en 

van schulden    
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kennis nemen van de werkwijze van 

e schuldhulpverlening belicht en kwam 

Stichtse Vecht gaat ervan uit dat 

benut zijn bij het schrijven van het nieuwe 
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dient de focus  primair te liggen op activiteiten gericht op 

het voorkomen van schulden. Schulden hebben een ongelooflijke impact op personen en hun gezin en reiken 

verder dan alleen het financiële gedeelte van iemands leven. Een derde van de mensen met problematische 

t van een schuldenvrije toekomst. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren!! 

Daarnaast is er ook een hoge kostenpost voor de samenleving. Laten we de maatschappelijke kosten dus vooral 

ek helpen voorkomen en oplossen. 

Uit onderzoeken blijkt het volgende naar voren te komen als het gaat het om het ontstaan van schulden: het 

nderzocht is dat kinderen van 12 jaar en 

ouder al vaak een geldtekort hebben en niet weten om te gaan met hun zakgeld. Maar een écht omslagpunt 
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Het Nibud is van mening dat veel van de prob

de 15 en 17 jaar goed worden voorgelicht over hun geldzaken. Uitleg over de financiële verantwoordelijkheden 

vanaf je 18
e
 is nodig m.b.t. bijvoorbeeld

- mogelijkheden kostenreductie zorgverzekering 

- het betalen van eigen risico’s en eigen bijdrage

Verzekering van de gemeente);

- het betalen van rekeningen via incasso;

- de meerwaarde van internet banki

- de mogelijkheden om grip te houden op je uitgaven voor mobiel bellen (ab

sportschool en de valkuilen hierbij;

- rood (kunnen) staan bij de bank

- de consequenties van het bijverdienen in relatie tot het ontvangen bij kinderbijslag door de ouders 

(jongeren bouwen hierdoor soms een schuld op). 

Daarnaast is informatie over boetebetalingen en het CJIB en het snel oplopen van boeteschulden, het 

(gebrek aan) terugbetalingsregelingen belangrijk voor jongeren om te weten wat hen te wachten staat als 

zich dat voordoet. Maar ook de kleine lettertjes van abonnementen

staan en leningen). Het blijkt dat jongeren die hun rekeningen controleren, minder vaak schulden hebben.

 

Voorstellen:  

- Schuldpreventie door lessen op scholen voor jeugdigen van bijna 18 jaar om voorlichting te geven o

de zorgverzekering, de belastingdienst en het betalen van boetes bij het CJIB.  Hoe werken de 

regelingen en hoe werkt ons financiële systeem bij betalingsachterstanden? Zorg dat deze lessen een 

verplichtend karakter hebben door ze standaard in het stud

- Betrek ook ouders hierbij. Geef ook hen voorlichting en geef hen handvaten om sociale steun te 

verlenen. Richt in het voorveld cursussen in voor ouders om hun kind te begeleiden naar financiële 

zelfstandigheid rond hun 18e. Zorg 

vlak problemen bij hun kind ervaren. 

- Zoek de kennis op van projecten gericht op schuldpreventie bij jongeren die er al zijn in het land zoals 

‘Mind your wallet’, ‘Fix your life’, 

- Maak afspraken met scholen om

basisscholen, zodat kinderen al spelenderwijs leren omgaan met geld.

 

Maatwerk is nodig 

Uit een recent omvangrijk promotieonderzoek van Tamara Madern

financiële gedragingen van mensen, blee

aspecten, zoals houding en sociale steun. 

Ook blijkt dat mensen met psychische en

schuldhulpverleningstraject vol te houden.

Madern stelt: “Voor (een combinatie van) nadelige gedragingen moet veel aandacht zijn in preventie en aanpak 

van deze problemen.” Schuldhulpverlening i

die aan. Daarvoor is maatwerk nodig. Professionals hebben een handreiking nodig over hoe gezond financieel 

gedrag bevorderd kan worden. 

 

Voorstel: Laten we gebruik maken van de nieuwste inzi

de aanbevelingen van Madern ter harte te nemen door de handreiking van Madern  standaard te betrekken in 

het schuldhulpverleningstraject. Wat is de diepere oorzaak van het probleem waarom mensen in schul

terecht komen? Welke gedragingen vertonen zij die nadelig zijn en hoe kunnen die gedragingen écht worden 

veranderd? Het inzetten van opgeleide 

met mensen die schulden hebben, kan beh

komen. 

Het Nibud is van mening dat veel van de problemen van 18 +ers voorkomen kunnen worden als jongeren tussen 

worden voorgelicht over hun geldzaken. Uitleg over de financiële verantwoordelijkheden 

is nodig m.b.t. bijvoorbeeld: 

mogelijkheden kostenreductie zorgverzekering in relatie tot eigen gezondheid; 

het betalen van eigen risico’s en eigen bijdragen (al dan niet aansluiten bij de Collectieve Zorg 

gemeente); 

len van rekeningen via incasso; 

de meerwaarde van internet bankieren of internet bankieren app; 

de mogelijkheden om grip te houden op je uitgaven voor mobiel bellen (abonnement), abonnement 

hierbij; 

rood (kunnen) staan bij de bank; 

de consequenties van het bijverdienen in relatie tot het ontvangen bij kinderbijslag door de ouders 

(jongeren bouwen hierdoor soms een schuld op).  

ormatie over boetebetalingen en het CJIB en het snel oplopen van boeteschulden, het 

(gebrek aan) terugbetalingsregelingen belangrijk voor jongeren om te weten wat hen te wachten staat als 

e kleine lettertjes van abonnementen en geld uitgeven dat je niet hebt (rood 

staan en leningen). Het blijkt dat jongeren die hun rekeningen controleren, minder vaak schulden hebben.

Schuldpreventie door lessen op scholen voor jeugdigen van bijna 18 jaar om voorlichting te geven o

de zorgverzekering, de belastingdienst en het betalen van boetes bij het CJIB.  Hoe werken de 

regelingen en hoe werkt ons financiële systeem bij betalingsachterstanden? Zorg dat deze lessen een 

verplichtend karakter hebben door ze standaard in het studiecurriculum op te nemen. 

Betrek ook ouders hierbij. Geef ook hen voorlichting en geef hen handvaten om sociale steun te 

verlenen. Richt in het voorveld cursussen in voor ouders om hun kind te begeleiden naar financiële 

. Zorg dat ouders ook zelf een signaal kunnen afgeven wanneer zij op dit 

vlak problemen bij hun kind ervaren.  

Zoek de kennis op van projecten gericht op schuldpreventie bij jongeren die er al zijn in het land zoals 

‘Mind your wallet’, ‘Fix your life’,  

scholen om budgetlessen in te bouwen in het curriculum voor kinderen op 

zodat kinderen al spelenderwijs leren omgaan met geld. 

promotieonderzoek van Tamara Madern (bij de Universiteit Leiden) 

, bleek dat deze sterk samenhangen met psychologische en sociologische 

ten, zoals houding en sociale steun. Madern is werkzaam bij het Nibud. 

Ook blijkt dat mensen met psychische en/of verstandelijke problematiek minder vaak in staat zijn een 

schuldhulpverleningstraject vol te houden. 

Madern stelt: “Voor (een combinatie van) nadelige gedragingen moet veel aandacht zijn in preventie en aanpak 

van deze problemen.” Schuldhulpverlening is maatwerk. Breng ook de oorzakelijke gedragingen in beeld en pak 

Professionals hebben een handreiking nodig over hoe gezond financieel 

Laten we gebruik maken van de nieuwste inzichten op het gebied van schuldhulpverlening door ons 

de aanbevelingen van Madern ter harte te nemen door de handreiking van Madern  standaard te betrekken in 

het schuldhulpverleningstraject. Wat is de diepere oorzaak van het probleem waarom mensen in schul

terecht komen? Welke gedragingen vertonen zij die nadelig zijn en hoe kunnen die gedragingen écht worden 

ten van opgeleide schuldhulpverleners, die voor langere tijd contact kunnen onderhouden 

met mensen die schulden hebben, kan behulpzaam zijn om tot meer structurele gedragsveranderingen te 

worden als jongeren tussen 

worden voorgelicht over hun geldzaken. Uitleg over de financiële verantwoordelijkheden 

iten bij de Collectieve Zorg 

onnement), abonnement 

de consequenties van het bijverdienen in relatie tot het ontvangen bij kinderbijslag door de ouders 

ormatie over boetebetalingen en het CJIB en het snel oplopen van boeteschulden, het 

(gebrek aan) terugbetalingsregelingen belangrijk voor jongeren om te weten wat hen te wachten staat als 

eld uitgeven dat je niet hebt (rood 

staan en leningen). Het blijkt dat jongeren die hun rekeningen controleren, minder vaak schulden hebben. 

Schuldpreventie door lessen op scholen voor jeugdigen van bijna 18 jaar om voorlichting te geven over 

de zorgverzekering, de belastingdienst en het betalen van boetes bij het CJIB.  Hoe werken de 

regelingen en hoe werkt ons financiële systeem bij betalingsachterstanden? Zorg dat deze lessen een 

iecurriculum op te nemen.  

Betrek ook ouders hierbij. Geef ook hen voorlichting en geef hen handvaten om sociale steun te 

verlenen. Richt in het voorveld cursussen in voor ouders om hun kind te begeleiden naar financiële 

dat ouders ook zelf een signaal kunnen afgeven wanneer zij op dit 

Zoek de kennis op van projecten gericht op schuldpreventie bij jongeren die er al zijn in het land zoals 

voor kinderen op 

(bij de Universiteit Leiden) naar de 

logische en sociologische 

/of verstandelijke problematiek minder vaak in staat zijn een 

Madern stelt: “Voor (een combinatie van) nadelige gedragingen moet veel aandacht zijn in preventie en aanpak 

s maatwerk. Breng ook de oorzakelijke gedragingen in beeld en pak 

Professionals hebben een handreiking nodig over hoe gezond financieel 

chten op het gebied van schuldhulpverlening door ons 

de aanbevelingen van Madern ter harte te nemen door de handreiking van Madern  standaard te betrekken in 

het schuldhulpverleningstraject. Wat is de diepere oorzaak van het probleem waarom mensen in schulden 

terecht komen? Welke gedragingen vertonen zij die nadelig zijn en hoe kunnen die gedragingen écht worden 

, die voor langere tijd contact kunnen onderhouden 

ulpzaam zijn om tot meer structurele gedragsveranderingen te 



 

 
 

 

Knelpunten in het systeem 

Het Nederlandse systeem werkt het ontstaan van schulden onnodig in de hand:

 

1. Jongeren vanaf 18 jaar worden geacht financieel zelfstandig te zijn en mogen 

staan bij de bank. Tel daarbij op dat 18 jaar juist de leeftijd is waarop veel financiële problemen 

ontstaan. 

2. Boetes bij het CJIB lopen snel flink op. Als een jongere niet meteen betaalt of niet meteen kán betalen, 

ontstaat er snel een groot probleem. De boete bij het CJIB kan niet in termijnen worden terugbetaald.

3. Terugbetalingen van schulden worden vaak niet op elkaar afgestemd, waardoor de beslagvrije voet 

overschreden wordt. Als mensen maandelijks niet genoeg geld overhouden om 

een cumulatie van nieuwe problemen en schulden. Een beslagregister schulden (bv bij het BKR) kan dit 

probleem verminderen. Een lobby op dit punt, in samenwerking met andere gemeenten (Utrecht gaat 

daarin ook actie ondernemen) is erg 

 

Voorstel:  Voer lobby over dit onderwerp richting Rijk. Zoek het overleg en de samenwerking met BKR en 

andere gemeenten om ervoor te zorgen dat in de toekomst de beslagvrije voet niet meer overschreden kan 

worden. Bekijk ondertussen ook wat w

beslagvrije voet ondertussen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen 

organisaties waar vaak schulden ontstaan.

 

Complexiteit van de schuldenproblematiek

Door de complexiteit van de schuldsituatie kan een individuele partij (bv. alleen de schuldeisers of de 

gemeente) de problematiek meestal niet oplossen. Er is vooral samenwerking nodig tussen verschillende (ook 

commerciële) partijen. In Amsterdam heeft deze samenwerki

af’, waarin woningcorporaties, gemeente, energiebedrijven en zorgverzekeraa

schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen voorkomen dat ze oplopen en 

bijvoorbeeld tot huisuitzettingen leiden. Uit de maatschappelijke kosten

een sterk rendement heeft: elke geïnvesteerde euro leverde de gemeente meer dan 2 euro op en de 

maatschappij als geheel zelfs nog meer.

 

Voorstel: Maak als gemeente afspraken met woningcorporaties (via o.a. de prestatieafspraken), 

energiebedrijven en zorgverzekeraars om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen 

voorkomen dat ze oplopen en bijvoorbeeld tot huisuitzettingen leiden.

 

Online programma ‘Startpunt geldzaken’

Het Nibud beveelt gemeenten en andere organisaties en bedrijven aan om zich aan te sluiten bij het online 

programma ‘Startpunt Geldzaken’. Daardoor krijgen zij via hun eigen internetsite de beschikking over door 

Startpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. De geldplannen helpen huishoudens in verschillende 

samenstelling, inkomensgroepen en omstandigheden om hun geldzaken in balans te brengen en te houden. 

Het doel van Startpunt Geldzaken is het bevorderen van financië

privacy gewaarborgd van degene die er gebruik van maakt en wordt waar nodig verwezen naar relevante 

hulpverlenende organisaties. 

 

Voorstel: sluit als gemeente Stichtse Vecht aan bij 

 

Voorwaarden om schuldhulpverlening te kunnen krijgen

Niet iedereen met schulden kan in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Juridische belemmeringen 

(veelal beleidsregels) zijn afwijzingsgronden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen (bv.

echtscheiding nog niet 100% is afgehandeld). Ook blijkt dat gemeenten vaak niet eens een beschikking op 

papier afgeven aan cliënten die bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen. 

Het Nederlandse systeem werkt het ontstaan van schulden onnodig in de hand: 

Jongeren vanaf 18 jaar worden geacht financieel zelfstandig te zijn en mogen leningen aangaan of rood 

staan bij de bank. Tel daarbij op dat 18 jaar juist de leeftijd is waarop veel financiële problemen 

Boetes bij het CJIB lopen snel flink op. Als een jongere niet meteen betaalt of niet meteen kán betalen, 

een groot probleem. De boete bij het CJIB kan niet in termijnen worden terugbetaald.

Terugbetalingen van schulden worden vaak niet op elkaar afgestemd, waardoor de beslagvrije voet 

overschreden wordt. Als mensen maandelijks niet genoeg geld overhouden om van te leven, ontstaat 

een cumulatie van nieuwe problemen en schulden. Een beslagregister schulden (bv bij het BKR) kan dit 

Een lobby op dit punt, in samenwerking met andere gemeenten (Utrecht gaat 

daarin ook actie ondernemen) is erg belangrijk.  

Voer lobby over dit onderwerp richting Rijk. Zoek het overleg en de samenwerking met BKR en 

andere gemeenten om ervoor te zorgen dat in de toekomst de beslagvrije voet niet meer overschreden kan 

worden. Bekijk ondertussen ook wat we in Stichtse Vecht zelf kunnen doen om overschrijding van de 

beslagvrije voet ondertussen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen 

organisaties waar vaak schulden ontstaan. 

Complexiteit van de schuldenproblematiek  

lexiteit van de schuldsituatie kan een individuele partij (bv. alleen de schuldeisers of de 

gemeente) de problematiek meestal niet oplossen. Er is vooral samenwerking nodig tussen verschillende (ook 

commerciële) partijen. In Amsterdam heeft deze samenwerking gestalte gekregen via het project ‘Vroeg erop 

corporaties, gemeente, energiebedrijven en zorgverzekeraar met elkaar samenwerken

schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen voorkomen dat ze oplopen en 

beeld tot huisuitzettingen leiden. Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat deze aanpak 

een sterk rendement heeft: elke geïnvesteerde euro leverde de gemeente meer dan 2 euro op en de 

maatschappij als geheel zelfs nog meer. 

s gemeente afspraken met woningcorporaties (via o.a. de prestatieafspraken), 

energiebedrijven en zorgverzekeraars om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen 

voorkomen dat ze oplopen en bijvoorbeeld tot huisuitzettingen leiden. 

Online programma ‘Startpunt geldzaken’ 

Het Nibud beveelt gemeenten en andere organisaties en bedrijven aan om zich aan te sluiten bij het online 

programma ‘Startpunt Geldzaken’. Daardoor krijgen zij via hun eigen internetsite de beschikking over door 

tpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. De geldplannen helpen huishoudens in verschillende 

samenstelling, inkomensgroepen en omstandigheden om hun geldzaken in balans te brengen en te houden. 

Het doel van Startpunt Geldzaken is het bevorderen van financiële redzaamheid. Bij dit programma is de 

privacy gewaarborgd van degene die er gebruik van maakt en wordt waar nodig verwezen naar relevante 

sluit als gemeente Stichtse Vecht aan bij het ‘Startpunt geldzaken” 

Voorwaarden om schuldhulpverlening te kunnen krijgen 

Niet iedereen met schulden kan in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Juridische belemmeringen 

(veelal beleidsregels) zijn afwijzingsgronden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen (bv.

echtscheiding nog niet 100% is afgehandeld). Ook blijkt dat gemeenten vaak niet eens een beschikking op 

papier afgeven aan cliënten die bij de gemeente schuldhulpverlening aanvragen.  
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beslagvrije voet ondertussen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen 

lexiteit van de schuldsituatie kan een individuele partij (bv. alleen de schuldeisers of de 

gemeente) de problematiek meestal niet oplossen. Er is vooral samenwerking nodig tussen verschillende (ook 

ng gestalte gekregen via het project ‘Vroeg erop 

r met elkaar samenwerken om 

schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen voorkomen dat ze oplopen en 

batenanalyse blijkt dat deze aanpak 

een sterk rendement heeft: elke geïnvesteerde euro leverde de gemeente meer dan 2 euro op en de 

s gemeente afspraken met woningcorporaties (via o.a. de prestatieafspraken), 

energiebedrijven en zorgverzekeraars om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te helpen 

Het Nibud beveelt gemeenten en andere organisaties en bedrijven aan om zich aan te sluiten bij het online 

programma ‘Startpunt Geldzaken’. Daardoor krijgen zij via hun eigen internetsite de beschikking over door 

tpunt Geldzaken ontwikkelde geldplannen. De geldplannen helpen huishoudens in verschillende 

samenstelling, inkomensgroepen en omstandigheden om hun geldzaken in balans te brengen en te houden. 

le redzaamheid. Bij dit programma is de 

privacy gewaarborgd van degene die er gebruik van maakt en wordt waar nodig verwezen naar relevante 

Niet iedereen met schulden kan in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Juridische belemmeringen 

(veelal beleidsregels) zijn afwijzingsgronden om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen (bv. als een 

echtscheiding nog niet 100% is afgehandeld). Ook blijkt dat gemeenten vaak niet eens een beschikking op 



 

 
 

 

In een artikel van ‘Gemeente.nu’ van 17 september jongstleden

Utrecht blijkt dat klanten van de verslavingsreclassering die schulden hebben vaak niet bij reguliere 

schuldhulpverlening terecht kunnen. Zij lopen daardoor een extra groot risico om opnieuw de fout in te gaan. 

Met een continue bedreiging van beslagleggingen, kan geen nieuw bestaan worden opgebouwd’.

Laat juridische belemmeringen zoals beleidsregels geen reden zijn om mensen niet te helpen. In de presentatie 

die werd gehouden over de aanpak van schuldenpro

belemmeringen ook naar voren  en werden ideeën aangedragen om mensen toch te helpen.

 

Voorstellen: 

- Betrek de inzichten van het Goede Gieren F

schuldhulpverlening of alternat

- Zorg dat iedereen die schuldhulpverlening aanvraagt daarover een beschikking krijgt waarin ook is 

opgenomen wat de alternatieven zijn om hun financiële problemen opgelost te krijgen

- Neem de professionaliteit van schuldhulpverlening structureel op in de bemensing van de wijkteams.

- Zoek naar mogelijkheden om mensen in een schuldverleningstraject te belonen voor hun inspanningen 

(zonder beloningen zitten mensen jarenlang vast in een uitzichtloze

inzichten van de gehouden presentatie door de Goede Gieren bij.

- Zoek met het Goede Gieren F

problemen in de toekomst te voorkomen

 

Kortom: De PvdA Stichtse Vecht beveelt het college aan in het kader van het nieuw te formuleren beleid 

Schuldhulpverlening een groot accent te leggen op het echt voorkómen van schulden op jonge leeftijd, 

vroegsignalering, samenwerking, helde

Vecht óók alle mensen met schulden weer kansen krijgen!

 

Uw reactie op onze voorstellen zien wij met veel belangstelling tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,

 

 

Els Swerts, raadslid   

‘Gemeente.nu’ van 17 september jongstleden het volgende: ‘Uit onderzoek van Hogeschool 

Utrecht blijkt dat klanten van de verslavingsreclassering die schulden hebben vaak niet bij reguliere 

schuldhulpverlening terecht kunnen. Zij lopen daardoor een extra groot risico om opnieuw de fout in te gaan. 

t een continue bedreiging van beslagleggingen, kan geen nieuw bestaan worden opgebouwd’.

Laat juridische belemmeringen zoals beleidsregels geen reden zijn om mensen niet te helpen. In de presentatie 

die werd gehouden over de aanpak van schuldenproblematiek door het Goede Gieren Fonds kwamen deze 

belemmeringen ook naar voren  en werden ideeën aangedragen om mensen toch te helpen.

van het Goede Gieren Fonds en bedenk creatieve oplossingen om de 

schuldhulpverlening of alternatieven daarvan te laten openstaan voor álle mensen met schulden

Zorg dat iedereen die schuldhulpverlening aanvraagt daarover een beschikking krijgt waarin ook is 

opgenomen wat de alternatieven zijn om hun financiële problemen opgelost te krijgen

professionaliteit van schuldhulpverlening structureel op in de bemensing van de wijkteams.

Zoek naar mogelijkheden om mensen in een schuldverleningstraject te belonen voor hun inspanningen 

(zonder beloningen zitten mensen jarenlang vast in een uitzichtloze situatie. Betrek ook hier de 

inzichten van de gehouden presentatie door de Goede Gieren bij. 

Fonds naar mogelijkheden om schulden van mensen over te nemen en 

problemen in de toekomst te voorkomen (zodat er sprake is van maar één schuldeiser)

Kortom: De PvdA Stichtse Vecht beveelt het college aan in het kader van het nieuw te formuleren beleid 

Schuldhulpverlening een groot accent te leggen op het echt voorkómen van schulden op jonge leeftijd, 

vroegsignalering, samenwerking, helderheid door beschikkingen en creatieve oplossingen zodat in Stichtse 

Vecht óók alle mensen met schulden weer kansen krijgen! 

Uw reactie op onze voorstellen zien wij met veel belangstelling tegemoet. 

e Vecht, 

‘Uit onderzoek van Hogeschool 

Utrecht blijkt dat klanten van de verslavingsreclassering die schulden hebben vaak niet bij reguliere 

schuldhulpverlening terecht kunnen. Zij lopen daardoor een extra groot risico om opnieuw de fout in te gaan. 

t een continue bedreiging van beslagleggingen, kan geen nieuw bestaan worden opgebouwd’. 

Laat juridische belemmeringen zoals beleidsregels geen reden zijn om mensen niet te helpen. In de presentatie 

onds kwamen deze 

belemmeringen ook naar voren  en werden ideeën aangedragen om mensen toch te helpen. 

onds en bedenk creatieve oplossingen om de 

ieven daarvan te laten openstaan voor álle mensen met schulden 

Zorg dat iedereen die schuldhulpverlening aanvraagt daarover een beschikking krijgt waarin ook is 

opgenomen wat de alternatieven zijn om hun financiële problemen opgelost te krijgen 

professionaliteit van schuldhulpverlening structureel op in de bemensing van de wijkteams. 

Zoek naar mogelijkheden om mensen in een schuldverleningstraject te belonen voor hun inspanningen 

situatie. Betrek ook hier de 

onds naar mogelijkheden om schulden van mensen over te nemen en 

schuldeiser). 

Kortom: De PvdA Stichtse Vecht beveelt het college aan in het kader van het nieuw te formuleren beleid 

Schuldhulpverlening een groot accent te leggen op het echt voorkómen van schulden op jonge leeftijd, 

rheid door beschikkingen en creatieve oplossingen zodat in Stichtse 


