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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over schuldhulpverlening in tijden van corona 
  

Geachte mevrouw De Wolff, 
 
Op 24 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over schuldhulpverlening in tijden van Corona. Hieronder 
treft u onze beantwoording aan.  
 
Vraag 1 
Hoe 
om problemen te signaleren en aan te pakken? 
 
Antwoord: 
In vergelijking met dezelfde periode in 2019, zien wij momenteel een daling van het aantal hulpvragers 
(zie onderstaande tabel). Deze trend was al zichtbaar voor de Coronacrisis. De verwachting is wel dat 
inwoners ten gevolge van de Coronacrisis minder snel een beroep doen op schuldhulpverlening, mogelijk 
vanwege angst. Om onze inwoners te bewegen tot het indienen van een hulpvraag, benutten wij onze 
kanalen, waaronder onze partners om hen toch te bereiken. Wij onderzoeken de mogelijkheden op welke 
wijze wij de inwoner kunnen adviseren en helpen te budgetteren rondom hun gewijzigde inkomen. Dit om 
te voorkomen dat zij in een schuldhulpverleningstraject terecht komen.  
 

 



 

 

 
 
Vraag 2 
Wat is de rol van PLANgroep in deze? 
 
Antwoord: 
De rol van PLANgroep is het toeleiden van de inwoner naar een minnelijk dan wel wettelijk 
schuldhulpverleningstraject.  
 
Vraag 3 
Hoe denkt PLANgroep deze toestroom aan te kunnen? 
 
Antwoord: 
Wij voeren in samenwerking met PLANgroep schuldhulpverlening uit. Wij voeren de screening uit en 
indien er sprake is van een problematische schuldensituatie, wordt de aanvraag door onze 
klantmanagers na een gesprek met de inwoner overgedragen naar PLANgroep. PLANgroep neemt de 
aanvraag dan verder in behandeling.  
 
Normaliter dienen inwoners met een problematische schuldensituatie na lange tijd, soms na jaren, een 
aanvraag in. Schaamte kan hier mogelijk een oorzaak van zijn. De verwachting is dan ook dat niet alle 
aanvragen voor schuldhulpverlening op één moment worden ingediend. Deze aanvragen zullen 
gefaseerd ingediend gaan worden. De mogelijkheid bestaat dat de inwoner het probleem ten gevolge van 
de coronacrisis binnen de gezinssituatie kan opvangen.  
 
In deze coronacrisis controleren wij meer dan maandelijks de instroom tot schuldhulpverlening. Op het 
moment dat wij constateren dat er een toename is in het aantal aanvragen, kunnen wij intern tijdig 
opschalen. Onze preventiemedewerkers kunnen dan tijdelijk worden ingezet voor het afhandelen van 
aanvragen schuldhulpverlening. De ervaring is dat het aantal aanvragen door het jaar heen fluctueert. 
Aan het begin van het jaar worden er doorgaans meer aanvragen ingediend, waarna het afneemt en het 
later in het jaar weer toeneemt. PLANgroep is bekend met het fluctueren van het aantal aanvragen en 
past daar hun bezetting op aan. Afgelopen zomer 2019 hebben zij dit ook laten zien toen er extra 
capaciteit nodig was. De eerdere ervaring met betrekking tot het kunnen opschalen is goed.  
 
Vraag 4 
Hoe borgt PL
komen? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 3.  
 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk 
  
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke     mw. A. Attema 
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