
 

Motie 2022 - 148 

Motie Schuldhulpverlening 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 24 februari 2022;  

overwegende dat: 

1. de gemeente Ridderkerk een contract heeft met PLANgroep voor de uitvoering van de 

Schuldhulpverlening, dat afloopt op 31 december 2022;  

2. er meerdere klachten over PLANgroep door de gemeente Ridderkerk zijn ontvangen; 

3. een aantal gemeenten de samenwerking heeft stopgezet met deze grootste commerciële 

schuldhulpverlener van Nederland; 

4. een nieuwe aanbesteding wordt voorbereid;  

is van mening dat: 

a. wanneer er financiële problemen bij inwoners zijn, zij op de juiste wijze ontzorgd dienen te 

worden; 

b. wij ervoor moeten zorgen dat de gemeente iemand met schulden doorverwijst naar een partij 

die hen goed ondersteunt en zeker niet verder in de problemen brengt; 

c. de kwaliteit van de schuldhulpverlening op orde moet zijn en daarom ruim voor het aflopen van 

de overeenkomst met PLANgroep verschillende mogelijkheden in kaart gebracht moeten 

worden; 

verzoekt het college om: 

1. bij de voorbereiding op de nieuwe aanbesteding van de schuldhulpverlening: 

a. te onderzoeken wat de gevolgen, voor- en nadelen voor de gemeente zijn wanneer de 

schuldverlening in eigen beheer genomen gaat worden;  

b. te onderzoeken wat de gevolgen, voor- en nadelen voor de gemeente zijn wanneer zij 

voor de schuldhulpverlening aansluit bij de kredietbank Rotterdam; 

c. te onderzoeken welke andere organisaties dan PLANgroep de schuldhulpverlening in 

Ridderkerk kunnen uitvoeren; 

d. bij de onder punten a. en b. van dit verzoek aan te geven voor- en nadelen minimaal 

kwaliteit en prijs van dienstverlening te betrekken; 



2. de raad te informeren over de uitkomsten, voordat u tot aanbesteding overgaat en over de 

uitkomsten nog gesproken kan worden in de commissievergadering;  

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk Edward Piena, VVD Ridderkerk 

Erna de Wolff, ChristenUnie Ridderkerk  Bjorn Ros, GroenLinks  

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk Peter Kranendonk, SGP 

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

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel n.v.t. 

Behandeld in de raadsvergadering van 7 maart 2022 

Samenvatting 

Onderwerp is de uitvoering van de schuldhulpverlening.  

De raad wordt voorgesteld het college te verzoeken de voor- en nadelen te onderzoeken om bij 

een andere organisatie aan te sluiten dan PLANgroep en de raad hierover tijdig te informeren om 

ook nog in de commissievergadering te kunnen behandelen. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 24 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA) 

Tegen: 0 
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