
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk 

Algemene informatie 

● Vragensteller: Erna de Wolff – ter Beek  

● Onderwerp/vergaderstuk: Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden 

● Vergaderdatum: 9 juni 2021 

● Portefeuillehouder: L. Franzen  

● Datum indiening vraag: 8 juni 2021 

● Datum ontvangst antwoord: 9 juni 2021 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

In de inleiding is geschreven dat dit plan er is om te voorkomen dat inwoners ten gevolge van de 

coronacrisis nog verder in de schulden raken. Daarnaast staat er: extra inzet betekent extra 

beleidsimpulsen en daarmee niet in de plaats van. Uit het document konden wij niet makkelijk een 

overzicht van de extra beleidsimpulsen halen. Welke zijn dit? 

Antwoord 1 

In het plan dat voorligt, zijn op het gebied van preventie, vroegsignalering en curatie de volgende 

extra beleidsimpulsen opgenomen: 

 Aansluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR); 

 Vernieuwde aanpak vroegsignalering (aansluiten bij landelijk convenant). De vernieuwde 

aanpak vroegsignalering komt wel in de plaats van de huidige aanpak vroegsignalering.  

 Schuldsanering naast schuldbemiddeling; 

 Opkopen schulden / schuldsanering voor jongeren; 

 Schuldenknooppunt en/of collectief schuldregelen (hierbij kunnen we aansluiten nadat we aan 

de randvoorwaarden voldoen, schuldsanering is een dergelijke randvoorwaarde).  

 

  



Vraag 2 

Het college kiest nog niet voor een opschaling in capaciteit. Dit omdat er nog geen significante 

stijging te zien is.  

Wanneer spreken we in Ridderkerk van een significante stijging en zal er wellicht meer personeel 

moeten worden aangenomen?  

Antwoord 2 

Het is niet praktisch om een percentage te verbinden aan de eventuele significante stijging voor 

de opschaling van capaciteit. Als er sprake is van een grote stijging, maken we een afweging of 

extra capaciteit benodigd is.  

Vraag 3  

Punt 4.3 plan is om voor een aantal jongeren de schulden op te kopen en met hen een traject in te 

gaan van begeleiding.  

Kunt u een onderbouwing geven waarom de WSP (wet schuldsanering natuurlijke personen) of de 

MSNP (schuldhulpverleningstraject via de gemeente) niet voldoende is om de gewenste doelen te 

halen?  

Antwoord 3 

De jongeren die bijvoorbeeld studeren en schulden hebben, moeten vaak een keuze maken 

tussen het oplossen van die schulden of studeren. Dit gaat vaak niet samen. Het hebben van 

schulden levert voor de jongere stress op dat van invloed kan zijn op de prestaties. Daarnaast 

lopen jongeren tegen het probleem aan dat zij zodanig weinig verdienen, dat er amper een 

afloscapaciteit is. Vandaar dat zij soms moeten kiezen tussen het oplossen van die schulden of 

studeren. Het ontbreken van een afloscapaciteit alsmede het niet volledig werken zit een traject in 

de weg (MSNP /WSNP). Het oplossen van de schulden zorgt er voor dat de jongere weer 

perspectief krijgt, immers een goede opleiding vergroot de kansen op een baan en daarmee op 

inkomen.  

Vraag 4 

Punt 4.3 opkopen schulden jongeren. Kunt u een onderbouwing geven waarom er voor 20 

jongeren voor 2.5 jaar 1.5 FTE nodig is? Dat lijkt op het eerste gezicht erg ruim?  

Antwoord 4 

Het opzetten van dit project vraagt veel capaciteit in de implementatiefase en daar hebben we in 

het begin een projectleider voor nodig. We hebben ook extra capaciteit nodig voor het 

schuldregelen.  



Daarnaast hebben we een begeleider nodig die samen met de jongere de problemen op de 

verschillende leefgebieden aanpakt. Het begeleiden op de leefgebieden vraagt veel tijd en is erg 

intensief. Dit ligt vaak bij een jongerenwerker / jongerenbegeleider van een maatschappelijke 

instelling. Bij het maken van de berekening zijn wij uitgegaan van het JongerenPerspectiefFonds 

(bijlage bij het plan) alsmede van ervaringen van andere gemeenten.  

Vraag 5  

Punt 4.1 Vroegsignalering. We sluiten aan bij het landelijk convenant. In dit convenant staat dat er 

vanuit de gemeente een contactpersoon vroegsignalering moet zijn die actief is voor zowel de 

grote als de kleine partners.  

Is het nodig om hier extra FTE voor vrij te maken en zo ja is dit opgenomen in de begroting?  

Antwoord 5 

Op de website van de NVVK staan twee documenten met veel gestelde vragen waarin gesproken 

wordt over een contactpersoon. De contactpersoon draagt zorg voor totstandkoming en 

ondertekening van de documenten. Daar is op dit moment geen extra capaciteit voor benodigd.  
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