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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, Gemeentestukken 2013- 307, agendapunt 5 C, tot vaststelling van de 
Programmabegroting 2014 - 2017; 
 
constaterende dat: 
 
- veel ouderen maandelijks op de grens uitkomen van net-niet-net-wel genoeg geld; 
- het aantal huishoudens aangemeld bij de Schuldhulpverlening in Ridderkerk meer dan 300 

bedraagt; 
- er een wachttijd is tussen het aanmelden en de daadwerkelijke uitvoering van de 

schuldhulpsanering; 
- Schuldhulpmaatje uitspreekt in Ridderkerk nog twee keer 5 coaches te willen opleiden om aan de 

vraag te kunnen voldoen; 
- voor het succesvol voeren van een strakke financiële administratie kennis en soms ook meer 

begeleiding nodig is; 
- de recidive na een schuldhulpverleningstraject hoog is en professionals uitspreken dat dit 

verminderd kan worden met intensievere begeleiding nadien; 
 
is van mening dat: 
 

 schulden de aanjager zijn voor veel meer problemen; 

 inwoners (en uiteindelijk ook de gemeente) baat hebben bij een goede financiële huishouding; 

 ieder mens wel eens advies kan gebruiken en dat juist in deze tijd er meer mensen zijn waarbij 
een goed budgetadvies erger kan voorkomen;  

 ingezet moet worden op het voorkomen van duurdere schuldhulpverleningstrajecten;  

 cliënt en gemeente baat hebben bij het al dan niet verplicht aanbieden van een cursus 
budgetbeheer in de wachttijd na aanmelding voor schuldhulpverleningstraject; 

 inwoners baat hebben bij het snel grip krijgen op hun financiële situatie bij sterke of geleidelijke 
inkomensdaling, bijvoorbeeld als gevolg van ontslag, faillissement of ziekte; 
 

verzoekt het college: 
 
1. te onderzoeken welk budget nodig is om het aantal vrijwillige Schuldhulpmaatjes te laten 

aansluiten bij de vraag uit de samenleving en om zonodig de begeleiding vanuit Plangroep te 
intensiveren;  

2. te onderzoeken of het mogelijk is om – zo nodig verplicht- een cursus budgetbeheer aan te bieden 
aan mensen die zich aangemeld hebben voor een Schuldhulpverleningstraject; 

3. te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is om de begeleiding na een 
schuldhulpverleningstraject te intensiveren om zo recidive te verminderen; 

4. te onderzoeken en met voorstellen te komen op welke wijze juist ouderen kunnen worden 
ondersteund die op de grens van schulden rondkomen; 

5. over de uitkomst van het onderzoek te rapporteren vóór 1 maart 2014;  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
Het raadslid, 
 
Arianne Ripmeester (PvdA)      

   
Aangenomen Verworpen
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