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Motie Extra inzet voorkomen problematische schulden
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. het aantal huishoudens met risicovolle schulden als gevolg van de coronacrisis naar
verwachting zal toenemen;
2. door toenemende werkloosheid en tegenvallende inkomsten meer huishoudens hun vaste
lasten (tijdelijk) niet kunnen betalen;
3. deze groep, nieuwe kwetsbare jongeren, ZZP’ers en ondernemers bevat die zich vóór corona
goed konden redden;
4. problematische schulden belemmerend zijn en zo mogelijk voorkomen moeten worden;
5. schuldpreventie en toegankelijke schuldhulpverlening daaraan bijdragen;
6. de landelijke overheid heeft besloten tot het instellen van een Waarborgfonds
saneringskredieten van 30 miljoen, waardoor een drempel voor gemeenten om (meer)
saneringskredieten te verstrekken wordt verlaagd;
7. op korte termijn al maatregelen mogelijk zijn zoals het toekennen van Bijzondere bijstand,
verruimen van het loslaten van de zoektermijn voor jongeren en het vaker loslaten van de
kostendelersnorm;
is van mening dat:
a. het voorkomen van risicovolle schulden belangrijk is en veel maatschappelijk kosten voorkomt;
b. ook bij de nieuwe groep kwetsbaren voorkomen moet worden dat er problematische schulden
ontstaan;
c. gekeken moet worden of saneringskredieten boven schuldbemiddeling moeten worden in
gezet;
verzoekt het college om:
1. een actieplan Voorkómen problematische schulden op te stellen;

2. in dat kader te onderzoeken hoe in ieder geval de in volgende punten kunnen bijdragen aan
het voorkómen van problematische schulden:
a. de inzet van saneringskredieten;
b. het soepeler omgaan met de zoektermijn van vier weken voor jongeren bij het aanvragen
van een uitkering;
c. de mogelijkheden die zijn toegestaan ten aanzien van de kostendelersnorm en hoe deze
lokaal benut kunnen worden;
d. inzet Bijzondere bijstand;
3. het actieplan te bespreken met het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk, het
Minimaplatform Ridderkerk en Schuldhulpmaatje;
4. het actieplan daarna aan de raad aan te bieden in het eerste kwartaal van 2021;
5. bestaande mogelijkheden al extra te benutten en de raad daarover te informeren bij het
aanbieden van het actieplan;
en gaat over tot de orde van de dag.
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Samenvatting
Onderwerp is het voorkómen van problematische schulden. Het college wordt verzocht een
actieplan Voorkómen problematische schulden op te stellen, dit te bespreken met het
Maatschappelijk Burgerplatform en het Minimaplatform en aan de raad aan te bieden vóór de
behandeling van het Integraal beleid sociaal domein. En bestaande mogelijkheden al extra te
benutten en de raad daarover te informeren bij het aanbieden van het actieplan.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.

Stemverhouding
Voor: 29 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1,
Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
Tegen: 0

