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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (art. 41, RvO), inzake 'extra gelden schuldhulpverlening'

Geachte heer Atkema, heer Van de Waerdt en heer Mijnders,

Op 15 december jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over 'extra gelden schuldhulpverlening'. Hieronder
treft u onze beantwoording aan

Vraag l
Hoe zien de uitgangscijfers van 2015 er voor Ridderkerk uit? En wat geven dezelfde cIjfers over
2021/2022 aan?

Antwoord :

In 2015 vroegen 395 inwoners hulp van de gemeente. Van die 395 hulpvragers zijn er volgens de
beschikbare data 90 dossiers doorverwezen naar onze uitvoerder PLANgroep voor hulp bij het oplossen
van problematische schulden. Niet iedere inwoner die zich meldt heeft problematische schulden.

In 2021 vroegen 202 inwoners hulp van de gemeente. Van de 202 hulpvragers zijn er 67 dossiers
doorverwezen naar onze uitvoerder PLANgroep voor hulp bij het oplossen van problematische schulden.

In 2022 vroegen 207 inwoners hulp van de gemeente. Van die 207 hulpvragers zijn er tot en met
november 2022 45 dossiers doorverwezen naar onze uitvoerder PLANgroep voor hulp bij het oplossen
van problematische schulden. De cijfers over 2022 kunnen nog wijzigen, daar nog niet alle in 2022
gestarte aanvragen zijn afgehandeld. De definitieve cijfers over 2022 kunt u teruglezen in de nog op en
vast te stellen evaluatie over 2022

Vraag 2
Is er al bekend vanaf welke datum Ridderkerk dit geld ontvangt?

Antwoord
Dat is nog niet bekend
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Vraag 3
Is er al bekend hoeveel er geld structureel extra bijkomt voor Ridderkerk?

Antwoord:
Dat is nog niet bekend.

Vraag 4
Is dit geoormerkt geld? Of kunnen deze gelden ook voor andere doelen dan schuldhulpverlening worden
ingezet?

Antwoord :

Naar verwachting zullen deze middelen zoals gebruikelijk, niet geoormerkt zijn

Vraag 5
Wat zijn de acties die nu al genomen worden om de schuldenproblematiek te verkleinen en wat zou er
met de extra gelden straks meer kunnen worden gedaan?

Antwoord

In ons huidige beleid geven wij aandacht aan preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. In ons
preventiebeleid richten wij ons onder andere op jongeren. Wij bieden voorlichting aan jongeren aan om
hen bewust te maken van financiën en welke rechten en plichten zij hebben vanaf 18 jaar (resp.
studiefinanciering, zorgverzekering, etc). Wij werken aan de Pilot Opkopen schulden voor Jongeren. Wij
proberen inwoners in een zo’n vroeg mogelijk stadium te bereiken en hen te wijzen op de mogelijkheden
van hulp. Inwoners met schuldenproblematiek bieden wij een minnelijk traject aan, Een minnelijk traject
kan geboden worden via schuldbemiddeling of het bieden van een saneringskrediet

In onze communicatie via de gebruikelijke communicatiekanalen zoals de Blauwkai, gemeentelijke
website en Social Media, wijzen wij onze inwoners op de bestaande minimaregelingen . Ook inwoners
met schulden hebben onder voorwaarden de mogelijkheid om een aanvullende zorgverzekering via onze
partner DSW af te sluiten. Wij wijzen de inwoners ook op waar zij hulp kunnen krijgen indien zij financiële
problemen hebben. Dit laatste gaat via de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

Vraag 6
Komt er een apart plan (met duidelijk meetbare doelen) waarin beschreven is hoe we deze gelden gaan
in zetten?

Antwoord

Het Minimabeleid en Plan schuldhulpverlening 2020 - 2024 zal worden vernieuwd. Onduidelijk is nu
hoeveel extra middelen wij ontvangen voor het minimabeleid en schuldhulpverlening. Mede afhankelijk
daarvan kan nieuw beleid worden bepaald. In dat plan zullen resultaten beschreven worden en op welke
wijze wij de resultaten willen bereiken. Zulks is wettelijk bepaald in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (art, 2 lid 4).

Vraag 7
Op welke manier is/zal Schuldhulpmaatje worden betrokken bij het nadenken over effectieve inzet van de
gelden?
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Antwoord :
Wij leggen vast te stellen beleid - conform de 'Participatieverordening Sociaal Domein 2016’ - voor aan
het Burgerplatform Minima Ridderkerk (BMR) en/of Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBF:)
We halen input op bij onze maatschappelijke partners.

Vraag 8
Zijn de door de minister gestelde doelen waar te maken? En zo niet, wat is dan wel haalbaar?

Antwoord

De door de minister gestelde doelen zijn ambitieus geformuleerd

Vraag 9
Op welke wijze wordt er in de P&C cyclus inzicht gegeven over de inzet en effectiviteit van de extra
gelden?

Antwoord

Middels onze jaarrekening leggen wij inhoudelijk e
beleid.
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