
Artikel 41 vragen over extra gelden schuldhulpverlening 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 
15- 12 -2022  

Onderwerp 
Extra gelden schuldhulpverlening  

Vragensteller 
Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Rick van de Waerdt, SGP 

Victor Mijnders, CDA 

Vragen 
Het kabinet gaat de komende jaren structureel 120 miljoen euro extra uitgeven aan de aanpak van 

geldzorgen, armoede en schulden. De minister wil toewerken naar een halvering van het aantal 

personen met problematische schulden in 2030 t.o.v. 2015. Ook wil de minister het aantal 

inwoners dat schuldhulp krijgt verdubbelen. 

Van de 120 miljoen euro zal 55 miljoen naar de gemeentelijke dienstverlening gaan. Hiervan 

kunnen gemeentes o.a. meer (en effectievere) schuldhulpverlening aanbieden en financiële 

educatie (laten) verzorgen ter voorkoming van geldzorgen.  

Daarover hebben onze fracties de volgende vragen: 

1. Hoe zien de uitgangscijfers van 2015 er voor Ridderkerk uit? En wat geven dezelfde cijfers 

over 2021/2022 aan? 

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

3. Is er al bekend hoeveel er geld structureel extra bijkomt voor Ridderkerk? 

4. Is dit geoormerkt geld? Of kunnen deze gelden ook voor andere doelen dan 

schuldhulpverlening worden ingezet? 

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? 

6. Komt er een apart plan (met duidelijk meetbare doelen) waarin beschreven is hoe we deze 

gelden gaan in zetten?  

7. Op welke manier is/zal Schuldhulpmaatje worden betrokken bij het nadenken over 

effectieve inzet van de gelden? 



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

haalbaar? 

9. Op welke wijze wordt er in de P&C cyclus inzicht gegeven over de inzet en effectiviteit van 

de extra gelden? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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