
 

Motie 2020 - 91 

Motie onderzoek aansluiten bij Nederlandse schuldhulproute 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024; 

overwegende dat: 

1. in Ridderkerk de nodige mensen in de schulden zitten;  

2. de problematiek complex kan zijn waardoor het soms zonder hulp moeilijk is daaruit te komen; 

3. de gemeente Ridderkerk op verschillende manieren werkt aan schuldhulpverlening; 

4. de Nederlandse Schuldhulproute samen met gemeenten, bedrijven en schuldhulporganisaties  

werkt aan één centrale schuldhulproute voor een Nederland zonder schuldzorgen; 

is van mening dat: 

a. de gemeente Ridderkerk het inwoners met schulden gemakkelijker zou kunnen maken naar 

een oplossing te werken; 

b. dit kan door schulden breed aan te pakken via de Schuldhulproute waarin publieke en private 

organisaties als banken krachtig samenwerken; 

verzoekt het college om in gesprek te gaan met de organisatie van de Schuldhulproute om 

inzichtelijk te krijgen hoe zij werken om dan in januari met een voorstel hierover naar de raad te 

komen; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Petra van Nes – de Man, Burger op 1 Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk 

Erna de Wolff, CU Kees van der Duijn Schouten, SGP 

Farahnaz Fräser, D66 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 190902 



Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020 

Samenvatting 

Onderwerp is de schuldenproblematiek in Ridderkerk. Het college wordt verzocht om als 

onderdeel van de schuldhulpverlening aan te sluiten bij de Nederlandse Schuldhulproute. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 25 (GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk (Los, Van der Linden), ChristenUnie, D66, 

SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 4 (VVD, Echt voor Ridderkerk (Kloos, Van Vliet) 

Afdoening 

Afgedaan met raadsbesluit Plan extra inzet ter voorkoming van problematische schulden 

gemeente Ridderkerk 2021 in raadsvergadering 1 juli 2021 
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