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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, BBV nummer 182169, agendapunt 6, tot vaststelling van het Beleidsplan 
schulddienstverlening 2016-2019 Ridderkerk; 
  
overwegende dat: 
  
1. voorkomen van (verdere) schulden belangrijk is;  
2. sommige personen een mogelijkheid moeten hebben aan te geven wanneer er 

ondersteuning nodig is;   
3. veel problematische schulden ontstaan door het niet (meer) of te laat voldoen van 

rekeningen voor noodzakelijke voorzieningen; 
4. juist het tijdig voldoen van rekeningen huur, gas en  elektriciteit, verzekeringen en met 

name de zorgverzekering, veel problemen voorkomt; 
5. sommige mensen, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig hebben om hun huishouden 

administratief en financieel op orde te houden; 
6. het hebben van schulden de onrust in huishoudens vergroot waardoor het moeilijker 

wordt om lange termijn plannen te maken; 
7. schulden de samenleving voor grote kosten stellen; 
8. in het kader van het stimuleren van preventie van schulden, een lichte vorm van 

budgetbeheer die voor de doelgroep toegankelijk en nabij, wenselijk is; 
  
is van mening dat laagdrempelig Basis Budgetbeheer voor huur, gas, elektriciteit en 
(zorg)verzekeringen, schulden en maatschappelijke kosten kan voorkomen; 
  
verzoekt het college om: 
a. een lichte vorm van tijdelijk budgetbeheer vaker en meer preventief in te gaan zetten om 

schulden te voorkomen; 
b. drempels, zowel administratieve, financiële of procedurele, die beletten of bemoeilijken 

dat gebruik wordt gemaakt van deze lichte vorm van budgetbeheer, worden voorkomen 
of geslecht; 

c. deze lichte vorm van budgetbeheer regelmatig onder de aandacht te brengen van de 
inwoners, maatschappelijke partners en de wijkteams; 

d. daartoe vóór de behandeling van de Begroting 2017 de raad te informeren op welke 
wijze deze motie wordt uitgevoerd; 

  
 en gaat over tot de orde van de dag. 
  
  
De raadsleden, 
 
  
Arianne Ripmeester (PvdA)     Arie van Eijsden (SGP)  
 
 
Arie van Nes (ChristenUnie)    Petra van Nes (Echt voor Ridderkerk) 
 
 
 



Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 25: PvdA, SGP, CU, EvR, CDA, LR, P18P, D66/GL 
Tegen 2: VVD 
 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 6 april 2017 n.a.v. afdoeningsbrief 1186017 
 

 


