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Samenvatting
Wij geloven als kredietbank dat iedereen recht heeft op een toekomst vrij van problematische
schulden en moet kunnen opgroeien buiten armoede. Wij willen voorkomen dat onze inwoners te
maken krijgen met problematische schuldensituaties. Dit doen wij door daar waar het kan inwoners
zelf financieel redzaam te laten zijn en of te leren en daar waar het nodig is met ondersteuning van
vroegsignalering er zo spoedig mogelijk bij te zijn om erger te voorkomen. Dus preventie waar
mogelijk en ondersteuning waar nodig. Wij zijn naar onze klanten toe stimulerend richting betaalde
arbeid en zoeken daarbij de samenwerking met onze collega’s van de BWRI en of het UWV. Wij
hebben in onze dienstverlening speciale aandacht voor kinderen, ouderen, jongeren en
nieuwkomers. In onze dienstverlening zijn wij bijvoorbeeld bewust van het ‘niet gebruik’ van de
minimavoorzieningen en proberen dat ‘niet gebruik’ tegen te gaan.
Aan de hand van zes focuspunten doen wij concrete voorstellen. Deze zijn gebaseerd op het Kompas
van Midden-Groningen, het coalitieakkoord en het dienstverleningsconcept, maar ook op ervaringen
in de uitvoering, (landelijke) ontwikkelingen en gesprekken met samenwerkingspartners, adviesraden
en met de doelgroep zelf. Daaruit komt naar voren dat wij als gemeente vinden dat iedereen mee
telt. Iedere inwoner van onze gemeente moet kunnen mee participeren. Financiële problematiek mag
geen belemmering vormen.
De focuspunten zijn:

Focuspunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onze communicatie is toegankelijk
Integrale dienstverlening, de klant staat centraal
Financiële zelfstandigheid vergroten
Samenwerking intensiveren tussen de kredietbank en de partners
Aandacht voor kwetsbare groepen in onze gemeente
Preventie breed uitdragen in de gemeente

1 Inleiding

1.1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van de Kredietbank Midden-Groningen voor de jaren 2018 - 2022. Dit plan
is meer dan een opsomming van regels en procedures. Het is een document wat de ambitie en acties
van de Kredietbank voor de komende jaren beschrijft. Het is geen document dat in beton is gegoten,
maar dat erbij gepakt wordt en dat continue zal worden geëvalueerd om te bekijken of we nog op de
goede weg zijn. Het plan kan tussentijds bijgesteld worden op basis van nieuwe inzichten, nieuwe
wet- en regelgeving, beschikbare middelen en prioriteiten.
We hebben onze ambities verder geconcretiseerd in focuspunten. De focuspunten zijn vervolgens
uitgewerkt in concrete ambities waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.
Voorafgaand aan het opstellen van dit beleidsplan heeft er een inventarisatietraject plaatsgevonden
rondom het thema armoede en schulden. Intern hebben de professionals van de kredietbank thema’s
en focuspunten voor de komende jaren benoemd. Met deze focuspunten zijn wij het gesprek
aangegaan met onze partners, klanten en adviesraden. Deze gesprekken waren en zijn onmisbaar
geweest voor dit beleidsplan. De gesprekken hebben geleid tot concrete vervolgstappen in de
samenwerking. Deze stappen worden bij de focuspunten nader uitgewerkt. In bijlage 5 is een lijst
opgenomen welke gesprekken er plaats gevonden hebben.
1.2. Wettelijk Kader
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht geworden. Vanaf dat
moment zijn gemeenten verplicht schulddienstverlening aan te bieden aan natuurlijke personen die
ingeschreven zijn bij de gemeente. Het doel van de wet is participatie bewerkstelligen.
In de Wgs is de verplichting opgenomen voor gemeenten om een beleidsplan schulddienstverlening
op te stellen. Ook moeten gemeenten zorgen voor een integrale aanpak, niet alleen het oplossen van
de schulden maar ook het belichten van eventuele onderliggende psychosociale problematiek die de
aanpak van schulden in de weg staat of recidive waarschijnlijk maakt. Preventie en vroegsignalering
zijn tevens een voorgeschreven onderdeel van het beleidsplan.
De regering en de VNG hebben het tegengaan van armoede en schuldenbestrijding bovenaan de
agenda staan. Dit omdat het nog steeds een hardnekkig probleem blijft wat ervoor zorgt dat er een
tweedeling in de maatschappij ontstaat.

De Raad voor Openbaar Bestuur1 geeft aan dat een integrale dienstverlening een voorwaarde is om
de problemen van de burger centraal te stellen. Dit is een herkenning voor de manier waarop veel
van onze partners en wij de klant al benaderen.
De nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) heeft al geleid tot
herijking van onze processen. Alle nieuwe activiteiten toetsen wij aan de nieuwe privacyregelgeving.
1.3. Gemeentelijk beleid en doelstellingen
De kredietbank Midden-Groningen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op het terrein
van schulddienstverlening. De uitgangspunten voor ons beleid halen wij uit het wettelijke kader van
de Wgs.
Daarnaast geven de volgende documenten richting aan ons beleid: ‘Samen kom je verder’ het
Kompas voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen, ‘Samen kom je verder’ het Coalitieakkoord
2018-2022 gemeente Midden-Groningen, het Armoedepact en de kwaliteitsrichtlijnen die de
branchevereniging Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) aangeeft. Tevens hebben de
gesprekken met onze partners, klanten en adviesraden bijgedragen aan dit beleidsplan.
Ook wij onderschrijven het belang van het armoedepact. Onderwerpen waar wij als kredietbank
mede invulling aangeven zijn o.a.:
- bevorderen van de financiële- zelfredzaamheid;
- focus op preventie;
- altijd kijken naar de mogelijkheden richting betaalde arbeid;
- speciale aandacht voor kinderen.
Het Kompas en het coalitieakkoord beschrijven het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.
Belangrijke sleutels daarvoor zijn: meer dialoog en samenwerking tussen partijen die hieraan
bijdragen en zo vroeg mogelijk inzetten op het aanleren van financiële vaardigheden. Als kredietbank
hebben we hier al stappen in gezet middels preventieprojecten op scholen. Dit willen we nog verder
door ontwikkelen en verder inbedden in het gehele onderwijsveld van Midden-Groningen.
In het Kompas uiten we als gemeente ook onze zorg over de tweedeling in de samenleving. Onze
gemeente kent een relatief grote groep laagopgeleide mensen die geen betaalde arbeid (kunnen)
verrichten, gemakkelijk werkloos raken en of weinig inkomen hebben. Bij deze groep zitten potentieel
veel mensen met financiële problemen.
Er is speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede en de groep inwoners die minder
mee kunnen met de snel veranderende tijd waarin wij leven. Denk alleen al aan het tempo waarin
zaken als technologie, automatisering en digitalisering verandert. Wij ondersteunen de doelstelling
dat iedereen moet kunnen participeren in onze maatschappij.
Vanuit het coalitieakkoord wordt geconstateerd dat multi-problematiek pas in samenhang effectief
kan worden bestreden. Het thema ‘Ieder mens telt’ wordt onderstreept en daarop baseren wij mede
onze dienstverlening. Dat maakt dat de klant centraal staat.
Het dienstverleningsconcept Midden-Groningen gaat uit van de thema’s: samen, eigen kracht mits,
bondgenootschap, groots in kleinschaligheid, luisteren, leren en groeien. Als kredietbank
1 Gegeven uit de overall rapportage sociaal domein, SCP 2016

onderstrepen wij deze facetten van de dienstverlening. Wij laten dat terugkomen in onze manier van
werken. Wij onderzoeken de mogelijkheden van de klant en zetten daarop in. Een klant die
bijvoorbeeld prima zijn eigen financieel beheer kan doen nemen wij niet in budgetbeheer maar
ondersteunen wij bij het zelf doen. Een klant die moeite heeft met het betalen van zijn vaste lasten
komt in budgetbeheer. Daarnaast proberen we deze klant via een budgettraining of budgetcoaching
te ondersteunen richting financiële zelfredzaamheid.
Uit gesprekken in het werkveld blijkt dat er veel gemeenschappelijke doelstellingen zijn benoemd in
andere beleidsterreinen zoals het armoedepact, beleid sociaal domein, armoede- en minimabeleid,
re-integratiebeleid, onderwijsbeleid, gezondheidsbeleid, inburgering en WMO.
Partners in het sociaal domein zijn op zoek naar verbinding, om gezamenlijk meer te kunnen
betekenen voor de klant.
Als kredietbank brengen wij specialistische kennis op het financiële vlak. Partners geven ook aan dat
ze erkennen en herkennen in de praktijk dat de financiën vaak een grote reden van zorg zijn en dat de
samenwerking met de kredietbank als onmisbaar wordt ervaren.
We realiseren ons dat we breed naar de klant moeten kijken. Wij hebben elkaar daarvoor nodig, deze
samenwerking is er maar dat kan intensiever.
1.4. Waar willen we naar toe?
Wij vinden dat iedereen recht heeft op een toekomst vrij van problematische schulden en moet
kunnen opgroeien buiten armoede. Wij willen voorkomen dat onze inwoners te maken krijgen met
problematische schuldensituaties.
Dit doen wij door daar waar het kan inwoners zelf financieel redzaam te laten zijn en daar waar het
nodig is met ondersteuning van vroegsignalering er zo spoedig mogelijk bij te zijn om erger te
voorkomen. Dus preventie waar mogelijk en ondersteuning waar nodig.
In de praktijk merken wij dat inwoners meestal bij ons komen als de financiële problemen niet meer
eenvoudig op te lossen zijn. Om deze groep eerder te bereiken moet je als gemeente ook inzetten op
vroegsignalering. In het kader van preventie bieden we onze inwoners bijvoorbeeld budgettrainingen
aan, dit is ter voorkoming van problemen. Wij zijn naar onze klanten toe stimulerend richting
betaalde arbeid en zoeken daarbij de samenwerking met onze collega’s van de BWRI en of het UWV.
Wij hebben in onze dienstverlening speciale aandacht voor kinderen, ouderen, jongeren en
nieuwkomers. In onze dienstverlening zijn wij bijvoorbeeld bewust van het ‘niet gebruik’ van de
minimavoorzieningen en proberen dat ‘niet gebruik’ tegen te gaan.
Wij leveren als kredietbank een belangrijke bijdrage aan de invulling van deze doelstellingen. Voor de
komende jaren willen wij hierop verder door ontwikkelen en focus aanbrengen.
1.5. Hoe gaan we dat bereiken?
Op basis van de in voorgaande paragraaf beschreven kaders hebben we zes focuspunten benoemd

Focuspunten
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onze communicatie is toegankelijk
Integrale dienstverlening, de klant staat centraal
Financiële zelfstandigheid vergroten
Samenwerking intensiveren tussen de kredietbank en de partners
Aandacht voor kwetsbare groepen in onze gemeente
Preventie breed uitdragen in de gemeente

Aan de hand van boven geformuleerde focuspunten doen wij voorstellen -om onze doelen te
bereiken.

2. Analyse schuldenproblematiek
In dit hoofdstuk kijken we naar de actuele cijfers van armoede en schulden zowel op landelijk niveau
als in onze gemeente. De algemene economische tendens is al enige tijd positief te noemen, de
werkloosheid neemt af, huizenprijzen zijn weer gestegen. Echter laten de cijfers over armoede en
schuldenproblematiek nog geen significante daling zien. Het aantal mensen met schulden dat zich
aanmeldt is nog steeds redelijk stabiel maar de complexiteit neemt toe. Een hoger gemiddeld
schuldenbedrag (gemiddeld 40.300 euro), meer schuldeisers (gemiddeld 15) en een verandering van
kenmerken (meer mensen met een eigen woning e.d.) zijn daar debet aan 2.
2.1. Landelijke cijfers
Een aantal actuele feiten op een rij3:
- In Nederland kampt nog steeds één op de vijf huishoudens met risicovolle of problematische
schulden of zit in een schulddienstverleningstraject;
- 1,2 miljoen huishoudens met schulden krijgt geen formele schulddienstverlening;
- Een arm huishouden heeft een tekort van €217 per maand;
- 37% van de huishoudens in Nederland heeft betalingsachterstanden;
- Huishoudens met financiële problemen kosten de maatschappij jaarlijks 11 miljard.

Bijna 200.000 huishoudens zitten in een schulddienstverleningstraject (2,5% van alle huishoudens).
Zij vallen onder een wettelijke regeling voor schuldsanering (WSNP) of maken gebruik van minnelijke
schulddienstverlening4.
Deze cijfers betreffen echter niet alleen mensen die van een minimum inkomen leven. Ook mensen
boven het minimum kunnen risicovolle of problematische schulden hebben. Wel is de kans dat een
2 Kerncijfers NVVK, jaarverslag 2016
3 Zie bijlage 5 ‘Factsheets ondersteunend cijfermateriaal’
4 ‘Huishoudens in de rode cijfers, Panteia 2015

huishouden problematische schulden heeft groter naarmate het inkomen lager is. Die kans hangt ook
samen met de samenstelling van het huishouden en het hebben van een huurwoning. Opmerkelijk is
dat het samenwonen met een partner de kans op schulden vergroot, terwijl de aanwezigheid van
kinderen die kans juist verkleint5. Uit recentelijk onderzoek blijkt ook dat ongeveer een op de twee
mensen in de Participatiewet of in een multi-probleemhuishouden te maken heeft met een
betalingsachterstand, moeilijk kan rondkomen of met beide 6.
Als mensen te maken krijgen met bijvoorbeeld een inkomensterugval blijkt het vaak moeilijk de
uitgaven daarop aan te passen en is er te weinig tot geen buffer aanwezig om de inkomsten terugval
tijdelijk op te vangen. In deze situatie kunnen schulden ontstaan in de vaste lasten of bestaande
schulden die eerder nog goed te voldoen waren, zoals een hypotheek of een persoonlijke lening.

Beroep op de schulddienstverlening
Wanneer het mensen zelf niet lukt om uit de schulden te komen, dan kunnen ze een beroep doen op
schulddienstverlening bij de kredietbank. In 2016 meldden zich landelijk 89.300 mensen met een
hulpvraag, blijkt uit cijfers van de NVVK, de brancheorganisatie voor schulddienstverlening.
De gemiddelde schuld per aanmelder bedroeg € 40.300. Dat mensen in financiële problemen raken,
is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor een belangrijk deel te wijten aan
de complexiteit van hun financiële situatie. Juist mensen met weinig inkomen hebben vaak met veel
instanties te maken. Dan kan het lastig zijn om de financiën goed op orde te houden. Een enkele
betalingsachterstand kan zomaar leiden tot een negatieve spiraal van aanmaningen, boetes en
deurwaarders. Deze spiraal blijkt in de praktijk moeilijk te doorbreken 7.
2.2. Cijfers over de gemeente Midden-Groningen
In de gemeente Midden-Groningen heeft ongeveer 10,3% van de bevolking een laag inkomen.
Omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, vertegenwoordigt dat een bedrag van 12.330
euro per jaar, 1.030 euro per maand (in prijzen van 2015). 8
In 2017 heeft de kredietbank Midden-Groningen totaal 860 klanten, daarvan ontvangen 775
budgetbeheer en 168 klanten helpen wij met een schuldregeling. Van de groep die budgetbeheer
ontvangt zijn 265 nu vijf jaar of langer bij ons. Zij ontvangen preventief budgetbeheer. Eén op de tien
klanten lukt het niet om zelfstandig de financiën te beheren en komt binnen een aantal jaren terug bij
de kredietbank. Wij willen dit cijfer naar beneden krijgen door meer te investeren in leerbaarheid van
de klant. Dat kan m.b.v. budgettrainingen, afbouw budgetbeheer, budgetcoaching en een gezamenlijk
nazorgtraject.

5 ‘Huishoudens in de rode cijfers, Panteia 2015
6 Gegeven uit de overall rapportage sociaal domein, SCP 2016
7 ‘Weten is nog geen doen’, rapport WRR 2017
8 Cijfers CBS armoede en sociale uitsluiting, 2015

Onderstaande tabel geeft het aantal nieuwe aanvragen per jaar weer. De stijgende lijn van aantal
nieuwe aanvragen loopt niet helemaal parallel met de landelijke tendens die licht dalend is.

2.3. Kinderen en armoede
Maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Voor kinderen kan dit betekenen
dat er onvoldoende geld is voor voedsel, kleding of een verwarmd huis.
Lid zijn van een sportvereniging of muziekschool is geen vanzelfsprekendheid. In de provincie
Groningen leven gemiddeld 8,5% van de kinderen in een gezin met een bijstandsuitkering.
Het gemiddelde in Nederland is 6,6%.9 Ook het aantal kinderen in armoede is de afgelopen jaren
gestegen. Kinderen met één ouder leven relatief vaker in armoede dan kinderen met twee ouders.
2.4. Schuldhulp aan gezinnen
Als gevolg van artikel 2.4.d van de Wgs moet de gemeenteraad zich uitspreken over hoe
schulddienstverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven.
In onze gemeente is dat als volgt geregeld: situaties waarin sprake is van een dreigende huisuitzetting
worden gemeld bij het Sociaal Team. Onder regie van het Sociaal Team wordt samen met
ketenpartners de integrale dienstverlening opgestart om een huisuitzetting te voorkomen. Hiervoor
zijn specifieke samenwerkingsafspraken gemaakt in het OGGZ uitvoeringsplan. Wij merken op in
gesprekken met de woningcorporaties, Lefier en Groninger Huis dat de samenwerking bij
huurachterstanden intensiever opgepakt kan worden. Wij willen deze signalen in het kader van vroeg
signalering oppakken en daar samen met de woningcorporaties eerder in optrekken ter voorkoming
van grote huurachterstanden en huisontruimingen.
De hulpverlening is dus per definitie integraal: er zijn meerdere ketenpartners bij betrokken die
vanuit hun verantwoordelijkheid klanten ondersteunen. We hebben als kredietbank speciaal
aandacht voor problemen bij gezinnen. Waaronder armoede- en of financiële problematiek en ook
het ‘niet gebruik’ van bijvoorbeeld mogelijke ondersteuning uit het minimabeleid.

9 Gegevens Sociaal Planbureau Groningen 2018

Wij wijzen inwoners ook op de inkomens verruimende maatregelen speciaal voor kinderen zoals het
kindpakket.
2.5. Beschermingsbewind.
Met ingang van 1 januari 2014 is de Wet Wijziging Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap
van kracht geworden. Hiermee is de grondslag voor onderbewindstelling verbreed. Iemands
goederen konden al onder bewind worden gesteld indien hij door zijn lichamelijke of geestelijke
toestand niet meer in staat was zelf zijn financiële zaken te regelen. Daaraan is sinds 1 januari 2014
ook (dreigende) verkwisting of het hebben van problematische schulden toegevoegd. De gewijzigde
wet wil daarnaast bevorderen dat beschermingsbewind – wanneer het om bovengenoemde schuld
bewinden gaat – onderdeel gaat uitmaken van het integrale schulddienstverleningsbeleid van de
gemeente. Het uiteindelijke doel is ook hier dat de burger de voor hem meest passende maatregel
krijgt.
Een deel van de mensen die beschermingsbewind opgelegd krijgt, kan ook geholpen worden met een
uitgebreide vorm van budgetbeheer. Deze verbreding van de grondslag heeft geleid tot een toename
van het aantal maatregelen.
Voor inwoners met een laag inkomen en/of schulden worden de kosten voor beschermingsbewind
door de gemeente betaald. Bij de sociale dienst gebeurt dit vanuit het budget bijzondere bijstand.
Landelijk stijgen de kosten voor beschermingsbewind, dit geldt voor onze gemeente niet anders.
Beschermingsbewind wordt doorgaans uitgevoerd door een externe partij.
Meestal is dit een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of BV. Om onder andere
meer invloed te krijgen op de doorstroom van klanten in beschermingsbewind ziet de gemeente
Midden-Groningen veel voordelen om beschermingsbewind zelf aan te bieden. 10
2.6. Investeren in schulddienstverlening loont
Door het uitvoeren van schulddienstverlening, voorkomen gemeenten hoge kosten op andere
terreinen. Elke euro die gemeenten besteden aan schulddienstverlening, leidt tot gemiddeld twee
euro aan kostenbesparing op andere plekken. Dit blijkt uit onderzoek dat Hogeschool Utrecht (HU) en
Regioplan samen hebben uitgevoerd naar de kosten en baten van schulddienstverlening 11. De
grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, vooral bij de
gemeentelijke sociale dienst. Door de inzet van schulddienstverlening wordt hier per 100.000
inwoners circa € 1,4 miljoen bespaard op WWB-uitkeringen en re-integratietrajecten. Een andere
grote besparing is het voorkomen van huisuitzettingen van de schuldenaren, ongeveer € 1,1 miljoen.
Het gaat o.a. om kosten die woningcorporaties maken bij huisuitzettingen en kosten voor het
organiseren van maatschappelijke opvang. Andere kostenbesparingen vinden plaats bij de
verslavingszorg en de GGZ.
2.7. Conclusie
Armoede en schulden blijven een zorg zowel landelijk als binnen onze gemeente. Als één op de vijf
huishoudens kampt met financiële problemen dan blijft investeren in schulddienstverlening
10 Zie bijlage 2,’Overzicht kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind´
11 Onderzoek ‘Schulddienstverlening loont’, 2011, Hogeschool Utrecht en Regioplan

belangrijk. Het aantal mensen met schulden dat zich aanmeldt, is nog steeds redelijk stabiel, maar de
complexiteit neemt toe. Een hoger gemiddeld schuldbedrag (gemiddeld 40.300 euro), meer
schuldeisers (gemiddeld 15) en een verandering van kenmerken (meer mensen met een eigen woning
e.d.) zijn daar debet aan.
We hebben als kredietbank speciaal aandacht voor problemen bij gezinnen. De schulddienstverlening
aan gezinnen is per definitie integraal: er zijn meerdere ketenpartners bij betrokken die vanuit hun
verantwoordelijkheid klanten ondersteunen. Waaronder armoede- en of financiële problematiek en
ook het ‘niet gebruik’ van bijvoorbeeld mogelijke ondersteuning uit het minimabeleid.
Wij onderzoeken de mogelijkheden om beschermingsbewind zelf aan te bieden. Belangrijke
beweegredenen daartoe zijn het kunnen garanderen van een stabielere kwaliteit van het bewind en
dat we invloed hebben op de stijgende kosten van externe bewindvoering. Als kredietbank streven
wij geen commercieel belang na.

3. Wat gaan we de komende jaren doen?
In dit hoofdstuk beschrijven we per focuspunt waar we de komende jaren mee aan de slag gaan.
Focuspunt 1 Wij willen op een toegankelijke manier communiceren met
onze klanten
Wij scoren gemiddeld een 8,2 in ons laatst gehouden klanttevredenheidsonderzoek (oktober 2016).
Dit onderzoek resulteerde in twee punten waar onze klanten graag verbetering in zien. Dat zijn de
bereikbaarheid en het inzicht in de eigen rekening zoals bij een reguliere bank wel mogelijk is. Vanaf
april 2017 heeft de kredietbank zijn eigen telefoonnummer en de klant kan via directe kiesnummers
in contact komen met zijn vaste contactpersoon. Dit is voor de klant een grote verbetering in de
dienstverlening. Een klant hoeft zijn verhaal niet steeds opnieuw uit te leggen aan een andere
collega.
Wat gaan we doen?
Digitaal klantenportaal
Om klanten meer inzicht te geven in hun eigen rekeningmutaties gaan wij een klantenportaal
aanbieden. In dit klantenportaal kunnen klanten alle bij- en afschrijvingen zien die plaatsvinden op
hun bankrekening. Ook hebben klanten via het portaal ‘real time’ inzicht in hun beschikbare budget.
Dit verhoogt de zelfstandigheid en komt de transparantie ten goede.
Dit betekent tevens dat we de afschriften niet meer maandelijks hoeven te versturen aan een groot
gedeelte van onze klanten. Belangrijk aandachtspunt blijft hierbij wel de klanten die niet zo digitaal

vaardig zijn, wij blijven deze klanten voorzien van papieren afschriften.
De voorbereidingen voor het implementeren van het klantenportaal zijn al gestart.
Schriftelijke communicatie
In onze gemeente hebben we veel te maken met laaggeletterdheid en inwoners die om andere
redenen niet goed onze brieven en/ of folders kunnen lezen en/ of begrijpen. Dat vraagt om een
andere manier van communiceren.
Daarom gaan wij al onze brieven en folders tegen het licht houden en kijken wat er aan de vorm en
inhoud verbeterd kan worden. Dit pakken we samen op met de afdeling communicatie en de kennis
van een ervaringsdeskundige en ons klantenpanel.
Focuspunt 2 Integrale dienstverlening, ‘de klant staat centraal’.
Integrale dienstverlening aan de klant is niet alleen vanuit de Wgs voorgeschreven ook binnen het
armoedepact en het Kompas wordt een integrale kijk naar de klant gepromoot. Dienstverlening met
oog voor maatwerk, wegnemen van belemmeringen op het gebied van geld, gezondheid, onderwijs
en of werkloosheid. Daarbij altijd oog houden voor risicogroepen, ondersteunen waar nodig en
loslaten waar het kan. Iedereen kan een afspraak maken voor een vrijblijvend gratis advies- of
informatiegesprek. We gaan onderzoeken of inloopspreekuren bij de sociale teams een waardevolle
aanvulling zijn om aansluiting met onze doelgroep te intensiveren. Dit kan bijvoorbeeld ook door
periodiek een spreekuur te houden in een wijkcentrum.

Wat gaan we doen?
Ondersteuning voor ondernemers.
Ondernemers kunnen bij de kredietbank terecht voor een adviesgesprek. Voor ondersteuning
van ondernemers met schulden is specifieke kennis vereist. Daarom werken we als gemeente
samen met het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI) in Zuidlaren. R.O.I biedt ondernemers
die hun bedrijf willen en kunnen voortzetten, specifieke kennis die nodig is om een ondernemer
adequaat te kunnen helpen. Wij willen de informatieverstrekking aan ondernemers en zzphierover nog beter vormgeven. Wij gaan door middel van het organiseren van workshops de
kennis van schulddienstverleners over de onderwerpen Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz)
regeling en de dienstverlening van het R.O.I. verdiepen.
Screening zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte
Wij gebruiken een uitgebreid screeningsinstrument (Mesis 3.0) om inzicht te krijgen in de
vaardigheden, motivatie en leerbaarheid van de klant. Met dit instrument krijgen wij een beter beeld
van de mate van zelfredzaamheid van de klant en kunnen we ondersteuning bieden die aansluit bij de
klant. Het screeningsinstrument geeft bijvoorbeeld ook inzicht in de mate van taalvaardigheid en
motivatie. Mochten de uitkomsten daartoe aanleiding zijn dan bespreken we actief met de klant een
mogelijke doorverwijzing naar het Taalhuis. De toepassingsmogelijkheden van het
screeningsinstrument gaan we verder onderzoeken.
Diensten en producten wijzer
Vanuit de Wgs kunnen wij specifieke producten inzetten zoals een minnelijke schuldregeling,

saneringskrediet en budgetbeheer. Daarnaast kijken we ook breder naar de problematiek van de
klant. Om deze integrale dienstverlening beter te ondersteunen, onderzoeken wij of een nieuw te
ontwerpen applicatie realiseerbaar is. Deze nieuwe diensten en producten wijzer is een
samenvoeging van de sociale kaart, de hulpwijzer, folders en hulpverlening in onze gemeente. Door
een specifieke filter op klantkenmerken toe te passen zal de wijzer een resultatenlijst geven van
mogelijk in te zetten diensten en producten. De inzet van deze wijzer bevordert tevens het gebruik
van inkomensondersteunende voorzieningen. We zoeken aansluiting bij de gelegenheidscoalitie ‘nietgebruik’ van het armoedepact.
Meten is weten
De kredietbank genereert gegevens voor de jaarlijkse managementrapportages uit het
softwarepakket Allegro. Naast deze interne managementrapportage gaan wij meedoen aan de
benchmark van Divosa ‘armoede en schulden’. We pakken dit gezamenlijk op met de collega’s van
BWRI inkomen en de armoederegisseur. Met de benchmark maken wij een belangrijk slag naar meer
meetbare en resultaatgerichte doelstellingen. Voorbeelden als doorlooptijden van een schuldregeling
in verhouding tot het aantal schuldendossiers en de hoogte van de schuldenlast. Wat zijn daarvan de
resultaten in onze gemeente en hoe verhouden die zich tot andere gemeenten. Met deze vergelijking
kun je van elkaar leren en toewerken naar een effectievere schulddienstverlening.
Aan de hand van de benchmark gaan we onze interne rapportage aanscherpen en onze gegevens
gebruiken voor de tussentijdse evaluatie van dit beleidsplan.

Stress-sensitieve dienstverlening
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat armoede en schulden letterlijk effect hebben op het brein
en daarmee op het handelen van mensen. Ze staan in de overlevingsmodus en hebben voornamelijk
oog voor de korte termijn. Geldstress maakt dat alle aandacht uitgaat naar waar men tekort aan
heeft. Omdat vooral rondom schulden geldstress speelt, gaan we bij de kredietbank een meer
coachende benadering inbouwen rondom de dienstverlening. Wij volgen de landelijke
ontwikkelingen van Mobility-Mentoring (MM) in Alphen a/d Rijn. Daarnaast biedt ons lokale project
met MM in Menterwolde een ideale proeftuin voor deze nieuwe methodiek. Succesvolle elementen
kunnen we direct kopiëren naar de reguliere dienstverlening van de kredietbank. Meer informatie is
opgenomen als bijlage 3.
Beschermingsbewind opzetten.
Binnen de kredietbank onderzoeken we wat het betekent als we beschermingsbewind gaan
aanbieden. Het idee om beschermingsbewind aan te bieden komt vooral doordat wij in de praktijk
zien dat de dienstverlening van sommige partijen nog te wensen over laat. Daarnaast zijn de
stijgende kosten van extern beschermingsbewind die gedeclareerd worden bij de bijzondere bijstand
een motivatie om het aanbieden van beschermingsbewind te onderzoeken.(zie bijlage 2, kosten
beschermingsbewind).
Gebruik van fondsen
Wij kunnen als kredietbank in uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden een beroep doen
op de hulp van een fonds. Bijvoorbeeld het fonds Stichting Urgente Noden (SUN).
De hulp van een fonds wordt bijvoorbeeld ingeroepen als iemand wegens grote schulden en een

hoog beslag op het inkomen geen geld achter de hand heeft om een wasmachine te kopen. Dan
kunnen wij een aanvraag doen bij SUN. De samenwerking met de fondsen is erg goed.
Focuspunt 3 Financiële zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten
Het is ondertussen breed bekend dat geldgebrek en/ of schulden tot ’geldstress’ leidt en dat dit op
zijn beurt sociale en psychische problematiek met zich mee kan brengen of versterken. Voor het
welbevinden van mensen is het van belang dat mensen grip hebben op hun financiën. Voorbeelden
hiervan zijn: post openen, administratie bijhouden, prioriteren in de uitgaven op de korte en de lange
termijn, proberen reserves op te bouwen, zorgen dat er geen betalingsachterstanden ontstaan en op
de hoogte zijn van inkomsten verruimende voorzieningen. Al deze facetten zijn onderdeel van het wel
of niet financieel zelfredzaam zijn.
Wat gaan we doen?
Budgettraining
In samenwerking met de woningcorporaties Lefier en Groninger Huis hebben wij stichting Knip
ingehuurd om budgettrainingen te organiseren in onze gemeente.
Deze trainingen draaien nu sinds 2017 en worden door de deelnemers als zeer waardevol ervaren. De
deelnemers wordt o.a. geleerd; hoe een thuisadministratie op te zetten, hoe te sparen, hoe
belastingaangifte werkt. Wij willen deze training nog meer gaan toepassen en promoten. Wij hebben
tevens een specifieke budgettraining laten ontwikkelen voor statushouders in samenwerking met
BWRI
Online budgetplannen
Via startpuntgeldzaken (online platform van het Nibud) kunnen inwoners van onze gemeente geheel
kosteloos en vrijblijvend op bepaalde situaties afgemeten budgetplannen maken. Zo is er een
budgetplan dat samen met de klant onderzoekt waar er besparingsmogelijkheden liggen of een
budgetplan voor ouders om te kijken naar de meest ideale spaarmogelijkheden voor bijvoorbeeld de
studie van de kinderen. Deze budgetplannen blijven wij breed uitdragen en promoten.
Budgetcoaching en nazorg
Budgetcoaching is laagdrempelig, met een face to face ondersteuning bij de klanten thuis. Wij
hebben twee budgetcoaches in huis die deze dienst aanbieden. We willen budgetcoaching daar waar
mogelijk nog meer gaan inzetten om duurzame uitstroom te bewerkstelligen. Daarnaast gaan we in
samenwerking met Humanitas onderzoeken of wij vrijwilligers kunnen opleiden tot budgetcoach of
dat vrijwilligers een belangrijke rol kunnen spelen in het coachtraject. Nazorg is een product wat
ingezet wordt alvorens een klant van de kredietbank weer volledig financieel zelfredzaam is. Het is te
omschrijven als een geheel van contactmomenten om terugval te voorkomen. Deze
contactmomenten kunnen bestaan uit face to face afspraken maar ook uit telefonisch contact. Met
een nog intensievere nazorg begeleiding willen recidive zoveel mogelijk tegengaan. In 2017 kwam één
op de tien klanten om een verscheidenheid aan redenen weer terug bij de kredietbank. De ene klant
heeft wel nieuwe schulden opgedaan, de andere klant voorziet nieuwe problemen en meld zich uit
voorzorg. Ondanks dat het uit eigen beweging terugkomen naar de kredietbank goed is willen wij het
aantal klanten dat financieel zelfredzaam blijft verhogen.

Focuspunt 4 Samenwerking intensiveren tussen de kredietbank en de
partners
De kredietbank geeft al vele jaren invulling aan integrale schulddienstverlening en dat doet de
kredietbank niet alleen. Wij werken onder andere samen met de afdeling thuisadministratie van
Humanitas, sociaal werkers binnen de sociale teams en de medewerkers van de BWRI.
Wat gaan we doen?
Humanitas thuisadministratie
Met Humanitas thuisadministratie werken wij intensief samen. Wij willen kijken waar dat kan worden
geïntensiveerd om onze gezamenlijke klanten nog beter te bedienen. Naast het spreekuur voor
statushouders onderzoeken we of er behoefte is om wekelijks een spreekuur te bemannen voor meer
algemene vragen betreffende financiën.
Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI)
Met de BWRI afdeling ‘Inkomen’ gaan wij een aantal concrete projecten oppakken. Zo loopt al een
half jaar het project waarbij we inwoners die een nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering
indienen ook een aantal vragen stellen over hun financiële situatie. Deze vragenlijst noemen we de
‘financiële thermometer’.
Zo proberen wij de gelegenheid te scheppen voor de klant om bij aanwezige problemen dit kenbaar
te maken en daarbij ondersteuning te ontvangen van de kredietbank. Na de evaluatie van deze
werkwijze willen we onderzoeken of het werken met de financiële thermometer ook kan worden
toegepast bij de bestaande klanten van de sociale dienst.
In 2018 starten we samen een inventarisatiefase voor een project met een zorgverzekeraar. Met dit
project willen wij uitkeringsgerechtigden ondersteunen die een achterstand hebben bij de
zorgverzekeraar.
Met de afdeling ‘Re-integratie’ gaan we nog meer de samenwerking zoeken. Doel is om eens per half
jaar bij elkaar te komen om kennis te delen en aan casusbespreking te doen. Door een brede
klantanalyse bij de werkcoach willen wij proberen de eventueel aanwezige financiële problemen snel
op te pakken. Anderzijds willen wij als schuldhulpverleners bij klanten in een schuldensanering eerder
bij de werkcoach aankloppen als er sprake is van begeleiding naar werk. Vragen als; hoe ziet de
begeleiding eruit? Wat onderneemt de klant richting werk? Wat is het toekomstperspectief van de
klant? Zijn relevante vragen ook voor vooral schuldeisers.
De schuldenproblematiek op de werkvloer is nog steeds hoog, landelijk ligt het gemiddelde op 62%
van de werkgevers die te maken hebben met werknemers in een schuldenproblematiek. Dit kost de
werkgever gemiddeld €13.000 op jaar basis per werknemer 12. Deze kosten worden voornamelijk
veroorzaakt door ziekteverzuim, verwerken van loonbeslagen en productiviteitsverlies.
Aangaande deze omvangrijke problematiek willen wij in overleg met het werkgeversteam van de
BWRI, om onze kosteloze en vrijblijvende dienstverlening beter voor het voetlicht te brengen van de
werkgever. We hebben afspraken gemaakt om elk half jaar met elkaar overleg te plegen.
12 Onderzoeksrapport Nibud, ‘Schulden op de werkvloer’, 2017.

Daarnaast zullen de accountmanagers onze dienstverlening blijven aanbieden bij werkgevers.
Werkgevers die aangeven om hun werknemers met schulden te willen ondersteunen, worden
doorverwezen naar de kredietbank. Vervolgens kunnen wij in gesprek met een werkgever maatwerk
leveren om werknemers met financiële problemen te ondersteunen.
Sociaal team
Bij klanten van de sociale teams zijn financiële problemen niet weg te denken. Uit onderzoek 13 blijkt
dat 70 tot 80% van de aanmeldingen bij het sociaal team financiële problematiek heeft. Het sociaal
team is dus logischerwijs een belangrijke vindplaats voor inwoners met financiële problemen.
Voor Midden-Groningen zou dat betekenen dat minstens 1800 van de 2500 aanvragen van het sociaal
team tevens financiële problematiek in meer of mindere mate ervaren 14. Als je daarbij nagaat dat
10,3% van de bevolking in Midden-Groningen leeft van een relatief laag inkomen dan is ons
potentieel aan klanten met financiële problemen groot.
Om deze inwoners te bereiken blijven wij inzetten op voorlichting aan de sociaal werkers en andere
hulpverlening en instanties. De schulddienstverleners zijn de sparringpartner voor de sociaal teams
op het gebied van financiële problemen. Gezamenlijk blijven we investeren om onze dienstverlening
nog beter op elkaar te laten aansluiten ten behoeve van de klanten om zo voor iedereen een winwinsituatie te bereiken.
Kwartier zorg en welzijn
Kwartier zorg en welzijn is de grootste welzijnsorganisatie in onze gemeente. Zij zijn ook werkzaam
binnen de sociale teams. Daarnaast werken zij veel met specifieke doelgroepen zoals ouderen,
hulpbehoevenden en jongeren.
We hebben elkaar gevonden in de doelstellingen om de zelfredzaamheid onder onze inwoners te
vergroten. Wij gaan een overlegstructuur opstarten met als doel om onze dienstverlening nog beter
op elkaar te laten aansluiten.
Beleid sociaal domein
Financiële problematiek heeft verbindingen met vele velden binnen het sociaal domein. We staan als
kredietbank al veel in contact met beleidsmedewerkers van o.a. Jeugd, OGGZ,
Gezondheidsprogramma en de aanpak ‘verpaupert bezit’. Het blijft zaak om met elkaar deze
verbindingen aan te gaan en nog meer te komen tot een integrale aanpak.
Het armoedepact
Het armoedepact is een samenwerkingsverband, waarin organisaties van verschillende pluimage
deelnemen, om armoede te lijf te gaan. Het gemeentelijke armoede- en minimabeleid en de
voorzieningen zijn hiervan slechts een onderdeel. Daarnaast kan het armoedepact een effectief
instrument zijn om het zogenaamde ‘niet gebruik’ van de voorzieningen die er zijn tegen te gaan.
Sinds vorig jaar heeft onze gemeente een armoederegisseur, die dit armoedepact mede moet gaan
neerzetten in de gemeente. Omdat wij veelal dezelfde doelstellingen hebben, trekken we hierin
samen op.
13 Kennisinstituut Movisie, ‘Armoede en schulden’, 2017
14 Jaarrapportage sociale teams Midden-Groningen 2017

Adviesraden en klantenpanel
Belangrijke gesprekspartners en referentieorganen voor de kredietbank zijn de adviesraden in onze
gemeente. Wij zijn als kredietbank op regelmatige basis met deze organen in gesprek over de
kredietbank.
Momenteel staan deze adviesraden aan de vooravond van een centralisering i.v.m. dat we nu één
gemeente zijn. Naast de adviesraden hebben wij als kredietbank een eigen klantenpanel
samengesteld. De eerste bijeenkomst heeft in mei 2018 al plaatsgevonden. Het ligt in de bedoeling
om het klantenpanel te raadplegen bij veranderingen in onze werkwijze en ook om mee te denken
hoe wij bijvoorbeeld de communicatie kunnen verbeteren of hoe wij de drempel naar de kredietbank
verder kunnen verlagen.
Focuspunt 5 Aandacht voor kwetsbare groepen in onze gemeente
Jongeren, ouderen, gezinnen met kinderen, alleenstaande met kinderen, nieuwkomers, mensen met
een psychische beperking. Wij hebben oog voor de groeiende groep kwetsbare mensen in onze
gemeente. Ook bij deze groep is ons uitgangspunt in lijn met het Kompas, ‘eigen kracht’ waar
mogelijk en ondersteuning waar noodzakelijk. Wij herkennen binnen de klanten van de kredietbank
een groep kwetsbare mensen, zoals ouderen, nieuwkomers en mensen met een psychische
beperking met een laag inkomen. Deze groep ontvangt tegen een geringe vergoeding budgetbeheer.
Door deze groep budgetbeheer te blijven aanbieden, voorkomen wij grotendeels dat ze door
onwetendheid, onkunde en of naïviteit, gemanipuleerd en/of misbruikt worden en zo in de financiële
problemen geraken.
Wat gaan we doen?
Project ‘Jongeren met schulden’
Het project ‘Jongeren met schulden’ geeft de kredietbank de gelegenheid om met nog meer
maatwerk jongeren te helpen met hun schulden.
Vaak gaat het om jongeren zonder startkwalificatie en geen werk. De mogelijkheden om uit de
schulden te geraken zijn voor deze groep gering. Dit project geeft de mogelijkheid om jongeren een
lening te verstrekken waarmee ze de schulden geheel of gedeeltelijk kunnen aflossen. Dit project
heeft ondertussen 3 jongeren via een maatwerk constructie ondersteund naar een schuldenvrije
toekomst. Wij gaan dit project in de komende jaren voortzetten. Het biedt jongeren naast een
oplossing voor aanwezige schulden ook de mogelijkheid om weer aan de slag te gaan met hun
toekomst. Vaak kan door deze oplossing de jongere bijvoorbeeld zijn of haar opleiding afmaken en
een startkwalificatie halen.
Ouderen ondersteuning
De groep ouderen in onze gemeente is een risicogroep die onze aandacht heeft. De kredietbank
heeft al enige ervaring met de ondersteuning van ouderen. Het blijkt in de praktijk dat
ondersteuning aanbieden via rechtstreekse kanalen niet tot zeer weinig aankomt bij de
betrokkenen. Ouderen hebben de neiging de problemen bij zich te houden uit trots en een
groot gevoel van eigen verantwoordelijkheid. Wij willen dat de groep ouderen in onze
gemeente kan rekenen op snelle en adequate schulddienstverlening, daarom zetten wij in op
verbinding met zorggroepen, huisartsen, verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties. Wij
geven voorlichting aan de medewerkers en verspreiden informatiemateriaal. Wij hebben

ondertussen goede samenwerking met bijvoorbeeld de vrijwilligers van de POSO, de
vrijwilligers van Kwartier die ouderen ondersteunen, wijkverpleegkundigen van stichting ZINN
en sociaal werkers vanuit het sociaal team.
Wij doen als kredietbank ook mee aan beurzen zoals de Lifestylebeurs in het najaar, dit doen we
om deze doelgroep te bereiken en voor te lichten. Daarnaast zijn we in samenwerking met ‘het
gezondheidsprogramma’, een project aan het ontwikkelen om bij ouderen achter de voordeur
te komen. Zo willen we vroegtijdig op de hoogte zijn van financiële problematiek om eerder te
kunnen ondersteunen waar nodig.
Focuspunt 6 Preventie breed uitdragen in de gemeente
‘Voorkomen is beter dan genezen’. Het uiteindelijke doel is dat er niemand meer in een financiële
problematische schuldensituatie raakt. Dit bereiken we door zo vroeg mogelijk erbij te zijn. Wij
komen al in een vroeg stadium in contact met inwoners die financiële problemen ervaren.
Ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen, zoals werkeloosheid,
scheiding, geboorte, 18- naar 18+ en het overlijden van iemands partner. Allemaal life-events die er
voor kunnen zorgen dat iemand opeens minder te besteden heeft. Vaak zien mensen de gebeurtenis
en de daarmee gepaard gaande inkomensterugval niet aankomen. Ze hebben niet of nauwelijks
nagedacht over de mogelijkheid dat er iets zou kunnen gebeuren.
Als kredietbank herkennen wij generatiearmoede van dichtbij, oma en opa zijn klant bij ons, de
kinderen ontvangen ook budgetbeheer en de kleinkinderen melden zich ook al aan met financiële
problemen. Armoede die zich al decennia lang openbaart bij een bepaalde groep inwoners van onze
gemeente. Zij zitten in een vicieuze cirkel waar ze met moeite uitkomen en uitblijven.
Deze vicieuze cirkel doorbreek je niet van de één op de andere dag maar vereist een jarenlange
investering in het sociale domein. Op preventie gebied zetten wij de komende jaren in op financiële
educatie en ‘awareness’ bij de jeugd, van basisschool tot voortgezet onderwijs.
Betalingsachterstanden, schulden, het is niet alleen het probleem van de schuldenaar, maar ook van
zijn directe omgeving (gezin!), de schuldeiser en de professionele en vrijwillige hulpverlener. Kortom
het is een probleem met een grote maatschappelijke reikwijdte. Wanneer gemeenten substantieel
inzetten op preventiebeleid, levert dat bezuiniging met betrekking tot niet gemaakte kosten. Denk
daarbij aan het voorkomen van dure schulddienstverleningstrajecten, besparingen op (bijzondere)
bijstandsuitkeringen, kosten maatschappelijk werk, etc. In de hoogste berekeningen kost een individu
met schulden de maatschappij € 100.000, -.
Wat gaan we doen?
Preventie
Onze twee preventiespecialisten staan actief in verbinding met de sociaal werkers binnen de sociale
teams en andere hulpverlenende instanties. Daarnaast zoeken zij de samenwerking met bijvoorbeeld;
het armoedepact, project ‘Gezondheidsprogramma’, project ‘Goede start’ vanuit Kans voor de
veenkoloniën en jeugd GGZ. Doel is om financiële problematiek op ieders netvlies te krijgen en te
houden en daar waar nodig extra ondersteuning aan te bieden met onze kennis en kunde.

Voorlichting en informatie
Wij blijven gerichte campagnes opzetten om meer bekendheid te geven aan onze laagdrempelige
dienstverlening voor mensen met financiële vragen en /of problemen. Een goede voorlichting en
bereikbaarheid op de vaste kanalen. Dan denken we aan de gemeentelijke website en de site van de
BWRI maar ook de sites van alle andere hulpverlenende instanties.
Wij blijven actief meedoen aan relevante beurzen in onze gemeente. Zo hebben wij zeer goede
ervaringen met de deelname aan de smalle beurzen en de Lifestyle beurs. Onze naamsbekendheid
neemt toe en we doen actief aan voorlichting en informatieverstrekking.
Financiële educatie en programma’s binnen het onderwijs
Ons streven is om minimaal eenmaal per jaar op alle basisscholen in Midden-Groningen een vorm
van financiële educatie te organiseren. Tijdens de week van het geld 2018 zijn we voor het eerst de
samenwerking aangegaan met de basisscholen. Deze samenwerking breiden wij voor het jaar 2019
uit naar de alle basisscholen in Midden-Groningen. Financiële educatie op de basisschool is vanuit
preventief oogpunt van groot belang omdat we kennis over geld kunnen meegeven en
bewustwording over de waarde van geld kunnen ontwikkelen.
Naast de basisscholen is ons streven om minimaal eenmaal per jaar op alle voortgezet onderwijs
instellingen in Midden-Groningen een vorm van financiële educatie aan te bieden.
Vroegsignalering steviger inzetten.
De term vroegsignalering wordt steeds meer gebruikt en steeds meer maatschappelijke organisaties
besteden, met succes, aandacht aan vroege signalering van financiële problemen.
Binnen de schulddienstverlening wordt vroegsignalering steeds vaker gezien als de oplossing om
problematische schulden te voorkomen. Het blijkt dat zodra schulden vroegtijdig worden
opgespoord, er meer mogelijkheden zijn om deze mensen hulp te bieden. Bovendien wordt
voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich kunnen ontwikkelen tot een problematische
schuldsituatie. Zo kun je met vroegsignalering een huisuitzetting maar ook beslaglegging voorkomen.
Wij doen in onze gemeente al aan vroegsignalering, als voorbeeld noemen we de samenwerking met
woningcorporatie Lefier die achterstanden in de huur doorgeeft aan het sociale team. Iedere euro die
geïnvesteerd wordt in daadwerkelijk vroegsignalering levert een minimaal rendement op van €4,22
per geïnvesteerde euro.15

Vroegsignalering gaan wij nu en komende jaren stapsgewijs uitbreiden. Wij werken nu samen met
verschillende uitkeringsverstrekkers zoals de BWRI en de SVB. Wij zijn in gesprek met het UWV om
ook voor de groep Wajong en WW een signalering systeem op te zetten. Naast de
inkomensverstrekkers gaan we ook gesprekken aan met energiemaatschappijen en zorgverzekeraars.
Project vroegsignalering
Wij willen ons eigen gemeentelijk vroegsignalering systeem gaan opzetten.
Daarmee willen we voorkomen dat inwoners te maken krijgen met problematische schuldensituaties.
Hiervoor vormen wij allereerst een projectteam ‘vroegsignalering. Daarna gaan wij inventariseren
15 Rapport vroegsignalering ’Schouders eronder’, Lessen uit de praktijk, 2017-2018

welke partners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan signalen die leiden naar vroegsignalering
van financiële problemen. Met die partijen willen wij dan convenanten aangaan.
Preventie en vroegsignalering is een omvangrijke taak die wij als kredietbank Midden-Groningen
nader hebben vormgegeven in een preventieplan. (Dit plan is bijgevoegd als bijlage 1).

4. Financiële Kaders
4.1. Vooruitzichten 2018-2022
Gelet op de eerder geschetste ontwikkeling van het aantal aanvragen, kan worden aangenomen dat
het aantal aanvragen om schulddienstverlening de komende jaren in ieder geval niet zal afnemen. Er
zal eerder sprake zijn van stabiliteit met een lichte bandbreedte dan wel een stijging. Doordat we
meer onzichtbare schuldenproblematiek boven tafel willen halen, kan dit een grotere vraag naar
schulddienstverlening als gevolg hebben. Een aantal acties moeten nader uitgewerkt worden, waarbij
ook personele bezetting nader uitgewerkt moet worden. We monitoren nauwlettend of de acties
passen binnen de (start)formatie van het team GKB. Deze bedraagt in 2018 16,50 fte
(personeelskosten ad. € 980.220, -)
4.2. Financiële kaders beleidsplan
In het beleidsplan beschrijven we de financiële raming voor de voorgestelde activiteiten. Wij zijn in
2017 van start gegaan met een incidentele budgetvoorziening voor preventieactiviteiten. Vanaf 2019
zoeken we een structurele dekking voor de preventie activiteiten voor een bedrag van €40.000. 16
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Inleiding
Voor u ligt het preventieplan 2018. Met dit plan willen wij u meenemen in de projecten en
werkzaamheden die de kredietbank heeft georganiseerd en wat wij gaan/ willen doen in het
komende jaar. Om preventie in Midden-Groningen meer vorm te geven heeft de gemeentelijke
kredietbank begin 2017 twee preventiespecialisten aangesteld.

Het preventieplan is een onderdeel van het gehele beleidsplan schulddienstverlening van de
kredietbank. Bij preventiewerkzaamheden merken we tevens de groeiende drang en noodzaak tot
meer en meer samenwerking en effectueren van de verbindingen in ons netwerk. Iets waar we hard
aan werken en dat ook blijven doen.

Leeswijzer
In dit preventieplan doorlopen we onze preventie activiteiten de komende jaren aan de hand van de
volgende 4 themagebieden. Tevens komen de resultaten van 2017 aan bod.

Generatiearmoede

Drempelverlagend

Netwerk

Vroegsignalering

1. Welke doelstelling heeft de kredietbank met preventie:
- op alle basisscholen in Midden-Groningen wordt een vorm van financiële educatie gegeven.
- op alle voortgezet onderwijs instellingen in Midden-Groningen wordt een vorm van financiële
educatie gegeven.
- burgers weten ons zonder drempel te vinden voor een advies- en of informatiegesprek.
- wij doen in de gemeente intensief en effectief aan vroegsignalering van schulden.
- iedereen in het sociaal domein inventariseert schulden en weet ons te vinden.
- wij staan midden in de maatschappij.
‘Voorkomen is beter dan genezen’. Het uiteindelijke doel is dat er niemand meer in een financiële
problematische schuldensituatie geraakt. Dit kun je alleen bereiken door zo vroeg mogelijk met een
inwoner in contact te komen die financiële problemen ervaart om dat te bewerkstelligen zetten wij in
op vroegsignalering.
Naast de projecten, die wij draaien op de hoofdthema’s, willen we in 2018 van start met een nieuw
project. Een project met Mobility-Mentoring, een nieuwe methodiek voor de hulpverlening naar de
inwoner toe.
1.2.Verbinding met het armoedepact.
Preventief armoedebeleid in het kader van het armoedepact behelst een integrale aanpak van alle
aangesloten instellingen om financiële tekortkomingen en sociale uitsluiting in de breedste zin van
het woord te voorkomen. Het is ook één van de belangrijkste aanbevelingen waar zowel de
ombudsman als ook de kinderombudsman meekomt 17. Ontwikkel integraal armoedebeleid zodat o.a.
armoedeproblematiek van kinderen en jongeren op alle leefgebieden wordt bestreden.
Preventief armoedebeleid functioneert alleen in een omgeving van benoemde integrale
samenwerking. Het is een samenhang van meerdere facetten op de gebieden: inkomen,
maatschappelijk participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen en
leefomgeving.
Vanuit deze benadering zien we dan ook dat naast de aangesloten instellingen, veel verschillende
beleidsterreinen betrokken dienen te zijn bij deze aanpak zoals gezondheid, onderwijs, cultuur, sport,
WMO, inburgering en integratie, Sociale dienst.
1.3.Andere plannen en of projecten
De kredietbank staat actief in verbinding met o.a.; het armoedepact, project
‘Gezondheidsprogramma Sappemeer Noord’, project ‘Goede start’ vanuit subsidies voor de
veenkoloniën, beleidsplan Armoede- en Minimabeleid.
Beleidsplan Armoede- en Minimabeleid. Vanuit het Rijk zijn er ook voor de komende jaren extra
armoedegelden beschikbaar gesteld zonder nader oormerk.
Wel zijn er specifieke aanbevelingen gedaan in de richting van armoede bestrijding onder kinderen,
de groep bijstandsgerechtigden en de inzet voor een goede lokale infrastructuur onder lokale

17 ‘Alle kinderen kansrijk’ De kinderombudsman, 12-2017

maatschappelijke organisaties. In het Beleidsplan Armoede- en Minimabeleid wordt Preventie ook als
hoofdthema benoemd.
1.4.Preventiebudget nu incidenteel, na 2018 structureel?
Preventie is een vast onderdeel van de gemeentelijke schulddienstverlening, maar in korte tijd ook
een onmisbare schakel geworden in het sociaal domein. Wij hebben in het eerste preventiejaar veel
projecten en nieuwe samenwerkingsverbanden van de grond getrokken.

2. Nadere uitwerking van de thema’s

2.1.Generatiearmoede
Wat verstaan we onder generatiearmoede?
Als kredietbank kennen wij generatiearmoede van dichtbij, oma en opa zijn klant bij ons, de kinderen
ontvangen ook budgetbeheer en de kleinkinderen melden zich ook met financiële problemen. Zij
zitten in een vicieuze cirkel waar ze met moeite uitkomen. Deze vicieuze cirkel doorbreek je niet van
de één op de andere dag maar vereist een jarenlange investering in het brede sociale domein. Op
preventiegebied zetten wij de komende jaren in op financiële educatie en ‘awareness’ bij de jeugd,
van basisschool tot volwassenheid.
Wat doen wij eraan?
Wij hebben als kredietbank dit jaar voor het eerst actief mee gedaan aan de Week van het geld. Met
een goed resultaat; projecten op 21 basisscholen en een project op het DR Aletta Jacobs college voor
het gehele derde leerjaar.
2.2.Project Basisschool 1
Eiki en Oeki Project in samenwerking met de bibliotheek.
De basisscholen zijn door ons intensief benaderd. Er zijn meerdere
afspraken geweest met betrokken scholen om te komen tot deze
samenwerking.
De basisscholen ontvangen van ons per groep een tiental boeken
van Eiki en Oeki. De school kiest zelf een werkvorm uit. Om het
project Eiki en Oeki extra aandacht te geven bieden wij alle
groepen van de onderbouw die ermee aan de slag gaan een
theatervoorstelling aan in het Kielzog.
Deze voorstelling heet ‘Meneer Beer’, thema is geld en sparen. Wij
hebben voor dit project de samenwerking gezocht met de
bibliotheek.
De bibliotheek heeft op alle basisscholen een leescoördinator, deze
coördinatoren zijn nauw bij dit project betrokken en fungeren ook als lokale trekkers. Dit project is

mede gefinancierd door Gasterra, die zich voor langere tijd verbonden heeft aan projecten op het
gebied van financiële educatie in onze gemeente.

2.3.Project Basisschool 2
Het ‘armoedespel’ in samenwerking met Stichting Solidair en
10 basisscholen. De basisscholen zijn door ons intensief
benaderd er zijn meerdere afspraken geweest met betrokken
scholen om te komen tot deze samenwerking. Het
‘armoedespel’ is een spel dat gespeeld wordt om begrip en
vooral ook bewustwording te kweken over het onderwerp
armoede. Zowel met het project Eiki en Oeki als ook het
‘armoedespel’ bereiken wij veel leerlingen. Wij hebben nu
een goed contact op weten te bouwen met deze scholen
zodat wij ook bulletins mogen plaatsen in de nieuwsbrieven
van de scholen en zo bereiken we ook de ouders van de
leerlingen.
We hebben ons dit jaar eerst geconcentreerd op 21 basisscholen. Deze scholen hebben we in goed
overleg met de sociale teams gekozen. Het is onze duidelijke wens om voor de week van het geld van
2019 alle 36 basisscholen in de gemeente Midden-Groningen te betrekken.

2.4. ‘Discussiëren kun je leren’ in samenwerking met DR Aletta Jacobs.

Discussiëren kun je leren is een
programma dat speciaal ontworpen is
voor jongeren binnen het voortgezet
onderwijs. Door middel van het voeren
van een debat over actuele
onderwerpen worden jongeren zich
bewuster van het probleem en raken ze
bekwamer in het overtuigen en
beredeneren van hun standpunten. Naast het Aletta Jacobs College kent onze gemeente ook nog het
Rehoboth en is er in Siddeburen een dependance van het Eemsdeltacollege. Wij hebben de
nadrukkelijke wens deze twee scholen in 2019 ook te betrekken bij de week van het geld.
Met dit project willen we bereiken dat jongeren bewust bezig zijn met hun financiën, overwogen
keuzes kunnen maken en geen financiële problemen krijgen. Deze doelstellingen liggen in lijn met het
armoede- en minimabeleid en het jongerenteam.

2.5.Budgetplannen van Startpuntgeldzaken

Dit zijn budgetplannen die de inwoners van onze
gemeente via internet kunnen maken.

Op dit moment zijn er voor vijf verschillende life-events gestuurde budgetplannen:
- Kom uit de geldzorgen;
- Beter rondkomen;
- Sparen, aflossen en beleggen;
- Rondkomen met kinderen;
- Studie (klein) kinderen.
Startpuntgeldzaken blijft verder ontwikkelen en komt ook in 2018 met nieuwe budgetplannen.
Wij streven ernaar om de budgetplannen zo vaak en zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen
bij de potentiele gebruikers binnen onze gemeente. Wij verstrekken daarvoor visitekaartjes met
verwijzingen naar de website en we laten ‘banners’ op verschillende websites plaatsen om inwoners
te attenderen op de website.
2.6.Budgettraining van Stichting Knip
Stichting Knip is door ons aangetrokken om budgetcursussen aan te bieden in onze gemeente. Wij
financieren deze dienstverlening samen met woningcorporaties Lefier en Groninger Huis. De
budgetcursus wordt gebruikt door klanten die bij de kredietbank richting financiële zelfredzaamheid
worden geholpen. De woningcorporaties bieden de cursus aan nieuwe klanten en of klanten die bij
een huurachterstand aangeven belang te hebben aan meer ondersteuning.
Daarnaast staat het iedere inwoner vrij om deel te nemen aan de cursus.
2.7.Armoedepact
Het armoedepact is een samenwerkingsverband in de gemeente MiddenGroningen waarbij bijna alle denkbare instanties die iets te maken hebben met
onze inwoners zijn betrokken. Als kredietbank dragen wij de doelstellingen van het armoedepact
mede uit en dragen actief bij om de doelstellingen te realiseren.
2.8.Project ‘Jongeren met schulden’
Dit project is voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar met schulden en is erop gericht
om samen met deze jongeren een financieel stabiele situatie te creëren. Wij hebben hiervoor o.a. de
samenwerking gezocht met Kans050, Schuldhulpmaatje van het Leger des Heils, Humanitas en het
Jongerenteam. Tijdens het traject is er aandacht voor het op orde brengen van de administratie en
het leren budgetteren. Het traject geeft niet alleen ruimte aan financiële zelfredzaamheid maar is
ook gericht op persoonlijk ontwikkeling. Individueel worden jongeren ondersteund om aan hun
toekomst te werken, school of werk weer op te pakken, inkomsten en uitgaven in balans te brengen
en stabiliteit te vinden. Het belangrijkste is dat er weer grip komt op je eigen leven.
Jongeren die gemotiveerd zijn en zich inzetten voor het gehele traject worden ook geholpen met hun
schulden. Hier hebben we direct de belangrijkste voorwaarden genoemd. Het is een geheel aan
maatregelen die leiden naar een schuldenvrije toekomst.

3. Drempelverlagend
Het blijkt uit de praktijk van de kredietbank dat maar weinig mensen zich melden bij de kredietbank
voor advies aangaande financiële keuzes of bij een mogelijke eerste achterstand van de vaste lasten.
De melding naar de kredietbank is vaak een gevolg van al aanwezige schulden of zelfs omdat er een
huisontruiming en of afsluiting water of energie is aangezegd. In die situaties spreken we echt van
problematische schulden en is er geen eenvoudige oplossing voorhanden. Deze late melding is vaak
een combinatie van schaamte, trots, ‘kop in het zand’ principe en of onwetendheid. De inwoners
moet ons kennen en weten te vinden. Als ze zich melden dan moet de eerste toegang direct en
zonder voorwaarden zijn.
Wat doen we eraan?
3.1.Beurzen
Wij staan op meerdere beurzen zoals de Lifestyle beurs, de Smalle beurs in Menterwolde en de
Smalle beurs in centrum Woldwijck.
3.2.Informatie- en adviesgesprekken
De preventiespecialisten voeren de informatie- en adviesgesprekken. Deze gesprekken zijn kosteloos,
vrijblijvend en worden in eerste instantie ingepland als huisbezoek. De gesprekken zijn bedoeld om
inwoners te adviseren over het oplossen van financiële problemen of juist problemen te voorkomen.
Ook zonder financiële problemen kan een inwoner van onze gemeente bij ons terecht voor informatie
en advies over financiën. De kredietbank geeft bijvoorbeeld adviezen over de mogelijkheden om
inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Wij geven geen advies over financiële producten en
of offertes van hypotheken.
3.3.Sociale media
De kredietbank is actief op sociale media, met o.a. het onderhoud van de algemene website van de
kredietbank, twitteraccount en meerdere externe sites waarop wij staan vermeld. Wij willen hier
doelbewuster en consequenter meegaan werken. Tevens zien wij uitbreidingsmogelijkheden naar een
maandelijkse nieuwsbrief voor ons netwerk. Deze activiteiten doen wij in nauwe samenwerking met
de afdeling communicatie.
3.4.Voorlichtingen
De kredietbank geeft voorlichting aan alle mogelijke organisaties binnen en of buiten het sociaal
domein. Dit blijven wij ook de komende jaren doen, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging.
3.5.Startbijeenkomsten
De startbijeenkomsten gaan wij gezien de goede ervaringen intensiveren. Het is van belang dat
nieuwe klanten van de kredietbank extra aandacht krijgen na hun intakegesprek. Tijdens de intake
wordt er in een kort tijdsbestek veel informatie overgedragen. Wij krijgen van klanten te horen dat bij

thuiskomst de helft al weer vergeten is. Het is in ieders belang(klant en kredietbank) dat de
wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Dit is er erop gericht om het proces zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.

4. Netwerk
Preventie slaagt alleen als er een breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel is. Om dit gevoel bij
de gehele keten los te trekken, vereist de komende jaren veel inzet van de kredietbank. Binnen de
sociale teams moet aandacht zijn voor training en voorlichting op het gebied van financiën, armoede
en regelgeving. Ook het contact aangaan en onderhouden met andere organisaties binnen de sociale
kaart van Midden-Groningen is daarbij van belang. Dan denken wij vooral aan basisscholen en
wijkcentra. De preventiespecialisten concentreren zich mede op het onderhouden van de bestaande
contacten binnen het netwerk, zoals met Humanitas, de Voedselbank, het Leger des heils en de
woningcorporaties.
Goede voorbeelden van nieuwe verbindingen zijn de samenwerking met collega kredietbanken in de
regio, het aansluiten bij provinciale/ landelijke kennisplatformen en initiatieven, het leggen van
contacten met ondernemers- verenigingen, initiatieven ontplooien met de bibliotheek en het
taalhuis.
Wat doen we eraan?
-

-

-

Het blijven oriënteren op nieuwe initiatieven zowel landelijk als lokaal. Dit vergt inzet in het
lezen van sites en vakliteratuur, bezoeken van seminars. Een goed voorbeeld daarvan is het
project met de zorgverzekeraars, de gemeentelijke sociale dienst en de GKB.
De kredietbank gerichter op de kaart zetten bij ondernemers in de gemeente. Dit doen wij
o.a. door het bezoeken van themabijeenkomsten bij de ondernemersvereniging.
Een actieve bijdrage leveren aan het organiseren van netwerkbijeenkomsten, zoals bij de
armoedeconferenties e.d.
Alle vijf sociale teams in onze gemeente zijn door ons tweemaal voorgelicht over
schulddienstverlening. Ze hebben van ons een handleiding gekregen, geheten ‘de eindjes aan
elkaar knopen’. Een handleiding vol met praktische handvatten over alles met betrekking tot
schulden. Daarnaast hebben we de geldplannen van het Nibud extra onder de aandacht
gebracht en ons project voor jongeren met schulden.
Dezelfde voorlichting die wij aan de sociale teams hebben gegeven, presenteren wij ook bij
Humanitas en de diverse adviesraden van de gemeente.
Het ontwikkelen en geven van groepsgerichte workshops en of bijeenkomsten.
Actueel houden van het boekje ‘Mensen, armoede en schulden, de achtergronden op de
voorgrond’.

5. Vroegsignalering
5.1.Wat verstaan wij onder vroegsignalering?
Deze term wordt steeds meer gebruikt en meer maatschappelijke organisaties besteden, met succes,
aandacht aan vroegsignalering van financiële problemen.
Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld
brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken
door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en ‘outreachende’ hulpverlening. Zowel vanuit
de NVVK wordt het opzetten van vroegsignalering ondersteund met de handreiking ‘vroegsignalering.
Bij het project ‘landelijke uitrol vroegsignalering’ komt naar voren dat veel initiatieven sneuvelen
omdat er te veel partijen in één keer willen aanhaken. Tevens wordt de regelgeving betreffende
privacy vaak als belemmerend ervaren. Advies is vooral begin klein. 18
Vanuit de definitie komen 2 belangrijke facetten naar voren, daadwerkelijk signalen en een
‘outreachende’ hulpverlening. Dit zijn dan ook de belangrijkste ingrediënten van onze bestaande
projecten en nieuwe initiatieven. De signalen moet je verkrijgen van derden, die signalen ontvangen
wij of wel in nog te verwerken data dan wel in concrete namenlijsten, dan volgt de verwerking en de
opvolging.
Vroegsignalering heeft veel toegevoegde waarde. Door gebruik te maken van dataverwerking komen
we in een vroeg stadium in aanraking met inwoners die financiële problemen hebben. Door tijdige
interventie is de oplossing sneller, eenvoudiger en voordeliger onder bereik.
Wat doen we eraan?
-

-

-

Samenwerkingsmogelijkheden met de BWRI onderhouden en intensiveren. Wij hebben de
intentie om een project op te zetten met de het klantenbestand van de BWRI en de
zorgverzekeraar.
Samenwerking zoeken met andere uitkeringsverstrekkers, zoals daar zijn de SVB en het UWV.
Beide partijen zijn zich meer en meer bewust van hun verantwoordelijkheid betreffende het
signaleren van financiële problematiek en de opvolging daarvan. Met zowel het SVB als ook
het UWV zijn eerste contacten gelegd om deze samenwerking vorm te geven.
Samenwerking met Lefier en het Groninger Huis is al intensief. Zo werken wij samen in het
project met Stichting Knip die in onze gemeente de budgettrainingen verzorgd.
Wij gaan met beide woningcorporaties ook een pilot draaien met ‘er samen op uit’. Dit
project is tweeledig, we gaan bij een eerste gesprek met de woonconsulent mee op
huisbezoek bij een klant die een achterstand heeft. Daarnaast is er de mogelijkheid van
doorverwijzing, de woningcorporatie verwijst dan actief door naar de kredietbank voor een
adviesgesprek.

18 Artikel Sociaal bestek, project landelijke uitrol Vroegsignalering, 8-2017

5.2.Projecten op de planken
- Projecten initiëren voor jongeren (voortgezet onderwijs) zoals het ontwikkelen van een ‘chat
spreekuur’.
- Voorlichting geven aan diverse risicogroepen zoals: ouderen. Dit gaan wij vormgeven in
wijkcentra maar ook in bejaardenhuizen.
- Samenwerkingsmogelijkheden met de Unit werk en inkomen verder intensiveren. Een
voorbeeld van een project kan zijn de samenwerking met een zorgverzekeraar. Binnen dit
project worden dan mensen met een achterstand in de zorgpremies geholpen hun financiën
weer op de rit te krijgen.
- De kredietbank gerichter op de kaart zeten bij ondernemers in de gemeente. Dit gaan wij o.a.
doen door het bezoeken van themabijeenkomsten bij de ondernemersvereniging en het
actief benaderen van werkgevers in onze gemeente.
- Samenwerking initiëren met andere in de provincie Groningen werkende kredietbanken,
zoals de GKB in Groningen en de VKB in Veendam.
- Ontwikkelingen op het gebied van ‘Blockchain’ en het financieel paspoort volgen wij op de
voet en daar waar op ons gemeentelijk niveau kan worden ingehaakt doen we dat.

6. Terugblik preventie 2015-2017

Het preventieplan 2015-2017 was voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer en later ook Slochteren
het tweede preventieplan. Het preventieplan is voort gekomen uit een behoefte van
professionalisering en bredere profilering van de kredietbank. Tevens vanuit het wettelijk kader werd
aangedrongen op een actief preventie- en nazorg aanpak. In het preventieplan zijn een aantal
duidelijke taken beschreven, zoals;
- Zoek de samenwerking en verbinding met de sociale teams en andere organisaties in het netwerk.
- Voorlichting en advies basisschool
- Voorlichting en advies voortgezet onderwijs
- Informatie naar burgers
- Spreekuren in de wijk
- informatie en advies aan instellingen en of doorverwijzende instanties
- Budgetcursussen
- Gekanteld werken
- Pilot uitkeringsgerechtigden
- Systeem van vroegsignalering
- Startbijeenkomsten
Voorlichtingen aan professionals
Wie?
Sociale teams
Diverse klantenraden
Scholen
Wijkcentra
Anderen

Aantal voorlichtingen
10
4
23
3
5

Aantal deelnemers
140
18
32
23
35

Aantal
2

Aantal deelnemers
7

Aantal startbijeenkomsten
Startbijeenkomsten
Aantal spreekuren
Adviesgesprekken

Aantal
90

Aanmeldingen GKB
39

Aantal trainingen
3

Aantal deelnemers
30

Budgettrainingen Stichting Knip
Budgettraining

Aantal Beurzen
Aantal bezoekers

Smalle beurs Woldwijck
Smalle beurs Menterwolde
Lifestyle beurs Hoogezand

150
75
1000

Startpuntgeldzaken
Online budgetplannen

Aantal bezoekers
179

Aantal budgetplannen
61

Bijlage 2 Overzicht kosten bijzondere bijstand voor beschermingsbewind

Kosten bijzonder bijstand voor beschermingsbewind, over de periode 2013 tot en met 2017

I.

Voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer

Tabel 1:kosten bewindvoering HS
jaar

bedrag
totaal bijz. bijstand
% van bijz. bijstand
bewindvoering
2017
723.182
1.422.505
51%
2016
637.213
1.244.652
51%
2015
587.152
1.131.591
52%
2014
460.407
950652
48%
2013
231.196
460.407
50%
Vanaf 2013 stegen de kosten voor bewindvoerders met 215%. De overige kosten van bijzondere
bijstand stegen met 193%.

Tabel 2:kosten bewindvoering SL
jaar
2017
2016
2015
2014
2013

bedrag
bewindvoering
96.734
73.433
70.922
47.577
26.194

totaal bijz. bijstand

% van bijz. bijstand

226.725
180.014
177.220
136.002
110.242

43%
41%
40%
35%
24%

totaal bijz. bijstand

% van bijz. bijstand

254.455

33%

Tabel 3:kosten bewindvoering MW
jaar
2017

bedrag
bewindvoering
85.155

Bijlage 3 Beschrijving Mobility-Mentoring

Mobility-Mentoring

Aandacht voor armoede
Tegenwoordig is het binnen het sociaal domein een breed gedragen perspectief dat armoede en
schulden zijn weerslag hebben op de gezondheid, de intelligentie en de bandbreedte van een
persoon. Dit perspectief wordt door meerdere wetenschappelijke onderzoeken onderkent. Ook de
regering en de VNG hebben het tegen gaan van armoede en schuldenbestrijding hoog op de agenda
Armoede in een meer generatieperspectief staat tevens op de bestuurlijke agenda van Midden
Groningen. We werken al met een Armoedepact en is een Armoederegisseur aangesteld in MiddenGroningen. Er is dus aandacht voor deze groep inwoners en die wordt op een structurele manier
vorm gegeven. Dat is mooi en nodig, zowel curatief als preventief.
Toepassing nieuwe inzichten?
In de nieuwe Amerikaanse methode (Mobility Mentoring) worden mensen met financiële problemen
eerst bewust gemaakt van de stress waarmee ze leven en de invloed die dit heeft op denken en
handelen. Mentor en cliënt stellen vervolgens samen het wegnemen van stress steeds centraal in een
stappenplan op verschillende terreinen, zoals geld, scholing, gezondheid en huisvesting. De
Wereldbank noemt Mobility Mentoring veelbelovend. De kredietbank is het hiermee eens. Wij willen
graag onderzoeken of deze methode bij ons zou kunnen werken. (voor meer info zie Platform 31)
Wat betekent dit voor modellen als ‘Eigen Kracht’?
Als we als gemeente hiermee aan de slag gaan is het wellicht nodig om opnieuw te kijken naar de
invulling van concepten als eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Deze
inwoners hebben immers juist meer steun nodig. Hoe gaan we dat aanpakken? En als we onderling
meer gaan samenwerken, hoe gaan we dan om met privacy? Vragen die we niet zomaar kunnen
beantwoorden maar het zoeken naar antwoorden wordt interessant.

Het beeld dat veel mensen niet gemotiveerd zijn, verschiet van kleur als je de invloed van
stress erkent. “Door zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal te stellen, zijn we de
afgelopen jaren steeds meer van kwetsbare mensen gaan vragen. Professionals merken dag-in-daguit dat het te veel is”, zegt Nadja Jungmann. Zij is lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool
Utrecht en introduceert de Amerikaanse methode in Nederland. Hulpverleners moeten deze groep
veel meer aan de hand meenemen, zegt ze. “Stuur ze bijvoorbeeld een sms’je om ze aan een
afspraak te herinneren en help ze om to-do-lijstjes te maken. Als je dat doet, dan zie je dat ze wél
gemotiveerd zijn. Het beeld dat veel mensen niet gemotiveerd zijn, verschiet van kleur als je de
invloed van stress erkent.”19

19 Interview van verslaggever Bart Kamphuis met Nadja Jungman

Als we integraal willen werken dan lopen we in de praktijk tegen situaties aan waarbij prioriteiten
gesteld moeten worden of waarbij duidelijk wordt dat de regels een oplossing in de weg staan.
Naast een goede uitvoering van het werk moeten we bedenken hoe we deze dilemma’s op een
gestructureerde manier kunnen bespreken, keuzes inzichtelijk maken voor anderen en de uitkomsten
van invloed laten zijn op beleid en begroting. Dit pleit voor een nauwe samenwerking tussen beleid
en uitvoering en meer resultaatgerichte uitwisseling en samenwerking met andere betrokkenen in
bijvoorbeeld een denktankvorm.
Methode omarmd in Nederland
42 Nederlandse gemeenten, waaronder de grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Enschede
en Groningen, zijn enthousiast om ermee aan de slag te gaan of zijn al bezig. Het enthousiasme bij de
gemeenten en hulpinstanties komt voort uit frustratie over de huidige uitgangspunten voor sociaal
beleid: zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.
Eerste indrukken positief
Medio 2017 heeft de kredietbank een aantal collega’s van de BWRI, Sociale Teams en wethouders
meegenomen in een introductie van deze nieuwe methode. Ook Humanitas, de leden van de
adviesraden, de programmaleider van het gezondheidsprogramma en collega’s van Jeugdzorg keken
en dachten mee. Door inzicht in de gevolgen van stress en het wegnemen daarvan verbetert het
zelfbewustzijn van inwoners met schulden. Door de stapsgewijze gestructureerde en brede aanpak, in
het tempo van de inwoner, oefent deze met de executieve vaardigheden. In termen van “Plan” voor
ontwikkelingshulp: het verschil tussen een vis sturen of een hengel.
Pilot
Wat precies nodig is om deze methode bij ons te laten slagen moeten we onderzoeken. Dat willen we
doen door een pilot te starten in Menterwolde, met een kleine groep inwoners met financiële
problemen. Daarnaast gaan we ons licht opsteken bij de Nederlandse gemeenten die ons voorgegaan
zijn.
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Gesprekslijst beleidsplan Kredietbank
N
r
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Instelling

1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

BWRI Werkgeversteam

Johan Kalk, Gerry Oudekerk
Karolien Demydczuk
Sippy van der Meer
Martin van Iperen, Vivianne Rousseau
Mirjam Krans
Karin Ernst
Remco Klomp, Mirjam Krans
Eltje Hut, Remco Klomp
Klaaske Ruitenberg, Mariette de groot, Jennie
Melinga, Marianne Middelham
Jan Dijkhuis, Linda Knegt

Lefier en Groninger Huis

Ineke Moes, Cocky van de Poel

Humanitas thuisadministratie

Johan Drent, Paul Weesies

Sociaal beleid
Sociaal beleid
Sociaal beleid
Kwartier Zorg en Welzijn
Armoedepact
Statushouders
Armoede en Minimabeleid
BWRI Inkomen
BWRI Werk

Adviesraad Slochteren
Adviesraad gezamenlijk Midden-Groningen
KCC, dienstverleningsconcept

Karla Greven

Klanten GKB

Klantenpanel

Bijlage 5 Factsheets Divosa “Armoede en schulden in Nederland”
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Activiteitenoverzicht beleidsplan kredietbank 2018 -2022

Omschrijving

Kosten

Incidenteel of
structureel

Dekking

Plannin

Focuspunt 1 Wij willen op een toegankelijke manier communiceren met onze klanten
Digitaal klantenportaal inzetten
Aanbesteding I en S
Reeds
Najaa
beschikbaar
Folders en brieven aanpassen
€2200
I
Nieuw beleid
Voorj
Focuspunt 2 Integrale dienstverlening, de klant staat centraal
Screening zelfredzaamheid en ondersteuningsbehoefte
S
(Mesis)

Diensten en producten wijzer, maken en inzetten

-

I

Deelname aan Benchmark ‘Armoede en schulden’

S

Invoering elementen van stress-sensitieve dienstverlening

S

Beschermingsbewind voorbereiden en nader uitwerken
in een voorstel.

Nader te
bepalen

I /S

Reeds
beschikbaar
begroting GKB

Najaa

Uren GKB en
cofinanciering
Reeds
beschikbaar
begroting GKB
Opleidingsbudget
GKB
Financiering
nader te bepalen,
fte beschikbaar

Aanva

Focuspunt 3 Financiële zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten
Budgettraining Stichting Knip intensiveren en promoten
S
Reeds
beschikbaar
begroting GKB
Online budgetplannen van het Startpuntgeldzaken
(Nibud), promoten

-

De diensten ‘Budgetcoaching’ en ‘nazorg’, verder
uitwerken en intensiveren.

-

S

Reeds
beschikbaar
begroting GKB
Fte gedekt,
financiering niet
van toepassing

Focuspunt 4 Samenwerking intensiveren tussen de kredietbank en de partners
Samenwerking met Humanitas Thuisadministratie in dien Fte gedekt,
mogelijk intensiveren in het voorkomen van schulden en
financiering niet
in de nazorg.
van toepassing
Project vroegsignalering met de afdeling inkomen BWRI.
Fte gedekt,
Nieuwe aanvragen voor een bijstandsuitkering worden
financiering niet
gevraagd een financiële thermometer in te vullen.
van toepassing
De financiële thermometer gaan we verder uitrollen naar Fte gedekt,
de bestaande uitkeringsgerechtigden.
financiering niet
van toepassing
Project achterstanden zorgverzekeraar en
Fte gedekt,

Mei 2

Septe

Najaa

Febru

Febru

Zome

Juni 2

Janua

Septe

Septe

uitkeringsgerechtigden

financiering niet
van toepassing
Samenwerking met de werkcoaches van BWRI werk
Fte gedekt,
intensiveren. We gaan de methodiek van casusbespreking
financiering niet
intensiveren.
van toepassing
De ‘informatie en advies’ gesprekken worden door BWRI
Fte gedekt,
werkgeversteam intensiveren onder de aandacht
financiering niet
gebracht bij werkgevers.
van toepassing
Voorlichting geven aan de leden van de Sociale teams
Fte gedekt,
financiering niet
van toepassing
Intensiveren contact Kwartier Zorg en Welzijn door
Fte gedekt,
middel van het opstarten van een overlegstructuur.
financiering niet
van toepassing
Opzetten klantenpanel GKB
€300
S
Nieuw beleid
Focuspunt 5 Aandacht voor kwetsbare groepen in onze gemeente
Project jongeren met schulden

-

I

Project ouderen ondersteuning in samenwerking met het
gezondheidsprogramma Sappemeer-Noord

-

I

Focuspunt 6 Preventie breed uitdragen in
Voorlichting en informatie voor externe instanties,
inwoners en voor het bezoeken van beurzen
Breed programma financiële educatie voor alle
basisscholen
Breed programma Financiële educatie voortgezet
onderwijs
Verschillende samenwerkingsverbanden initiëren om zo
vroeg mogelijk inwoners met problematische schulden op
te sporen. Opzetten van projecten inzake vroegsignalering
met bijvoorbeeld SVB, UWV, Zorgverzekeraar,
energiemaatschappij, woningcorporaties en de sociale
dienst

Totaal benodigd budget voor doorvoeren plannen

de gemeente
€2500
S

Septe

Per d

Al gaa

Al gaa

Mei 2

Begroting
beschikbaar GKB
Fonds
aangeschreven,
externe subsidie

Loopt

Nieuw beleid

Struc

Fonds

€15000

S

Nieuw beleid

Maar

€13500

S

Nieuw beleid

Maar

€6500

S

Nieuw beleid

Gede
SVB,
wonin
en BW
UWV,
zorgv
energ
n volg

€40000
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Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze beleidsregels wordt verstaan onder;
a. basisbetaalrekening

Een betaalrekening volgens de definitie van artikel 1:1 van
de Wet op financieel toezicht;

b. budgetbeheer

Alle activiteiten in het kader van het beheren van de
inkomsten van een ingezetene en het verrichten van
betalingen, in overeenstemming met het vastgestelde
budgetplan;

c. college

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Midden Groningen;

d. dfd

Het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven van de
schuldenaar waarbij is vastgesteld dat de
schuldenproblematiek nog niet duurzaam opgelost kan
worden;

e. herfinanciering

Een financieringsovereenkomst om de schulden van de
verzoeker ineens en voor 100% te voldoen, zodat er een
vermindering van lastendruk plaatsvindt en de totale
schuldenlast overzichtelijker wordt;

f. informatie & advies

Het geven van informatie en advies, zonder dat er een
overeenkomst wordt gesloten, om tot een duurzaam
financieel evenwicht te komen;

g. inwoner

De ingezetene die op grond van de Wet Basisregistratie
Personen is ingeschreven bij de gemeente Midden Groningen;

h. nazorg

Alle activiteiten gericht op het voorkomen van recidive;

i. ondernemer

Een persoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf
een onderneming voert en ingeschreven staat bij de Kamer
van Koophandel;

j. saneringskrediet

Het krediet dat verstrekt wordt door de kredietbank om de
schulden van een verzoeker schulddienstverlening
gedeeltelijk en tegen finale kwijting te voldoen;

k. schuldakkoord

Er is sprake van een schuldakkoord, zodra alle schuldeisers
van een verzoeker schriftelijk hebben aangegeven akkoord
te gaan met het betalingsvoorstel dat is uitgebracht in het
kader van het bereiken van een schuldregeling of indien een
verzoek in het kader van artikel 287a Fw is toegewezen door
de rechter;

l. schuldbemiddeling

Er is sprake van een schuldbemiddeling, indien er een
schuldakkoord is bereikt met de schuldeisers van een
verzoeker, waarbij vervolgens de afloscapaciteit van de
verzoeker jaarlijks wordt doorbetaald over een periode van
36 maanden aan de schuldeisers van de verzoeker. Om dit te
bewerkstelligen wordt financieel beheer gevoerd door de
kredietbank;

m. schulddienstverlening

Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing
gericht op de aflossing van de schulden indien redelijkerwijs
is te voorzien dat een natuurlijk persoon niet al kunnen
voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in
de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

n. schuldpreventie

Een mix van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die
erop gericht zijn dat inwoners financieel vaardig worden en
zich zo gedragen dat zij de eigen financiën op orde houden;

o. schuldregeling

Indien er na bemiddeling tussen de verzoeker en zijn
schuldeisers een schuldakkoord bereikt wordt met de
schuldeisers van een verzoeker, dan is er sprake van een
schuldregeling. De schuldregeling neemt de vorm aan van
een schuldbemiddeling of een saneringskrediet;

p. verzoeker

De persoon die zich gewend heeft tot het college voor
schulddienstverlening;

q. wet

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

r. WSNP

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Artikel 2

Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening

1. Met inachtneming van lid 2 kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder, met uitzondering van
ondernemers, zich tot het college wenden voor schulddienstverlening. Activiteiten in het
kader van schuldpreventie en informatie & advies kunnen wel gericht worden aan inwoners
onder 18 jaar en ondernemers;

2. Ingezetenen zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens kunnen dat alleen als het college is aangewezen voor
bijstandsverlening en vreemdelingen alleen als ze rechtmatig in Nederland verblijf houden
in de zin van artikel 8, onder t/m e en l, van de Vreemdelingenwet 2000.
Artikel 3

Aanbod schulddienstverlening

1. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend op het door het college vastgestelde
aanvraagformulier, voorzien van alle daarin vermelde stukken;

2. Het college besluit tot het doen van een aanbod schulddienstverlening aan de verzoeker,
indien het college schulddienstverlening noodzakelijk acht en er geen afwijzingsgrond uit
deze beleidsregels van toepassing is. Indien de noodzaak niet aanwezig wordt geacht door
het college, kan de aanvraag afgewezen worden;

3. Het college besluit of, en zo ja, welke vorm van schulddienstverlening wordt aangeboden
aan de verzoeker op basis van de aanvraag;

4. De keuze van het college voor een aanbod van een vorm van schulddienstverlening wordt
bepaald door diverse factoren en verschilt per situatie. Factoren, die hierbij een rol kunnen
spelen, zijn onder andere;

a. de aard, zwaarte, regelbaarheid en/of omvang van de schuldpositie;
b. de aanwezige psychosociale problematiek van de verzoeker;
c. de motivatie van de verzoeker;
d. een eventueel eerder gebruik van een minnelijk of een wettelijk
schulddienstverleningstraject;

e. de mate van zelfredzaamheid van de verzoeker en diens netwerk;
f.

de aard en/of hoogte van het inkomen van de verzoeker.

5. Het college kan voorwaarden stellen bij het doen van een aanbod schulddienstverlening aan
de verzoeker. Voorwaarden, die gesteld kunnen worden, zijn;

a. het aanvaarden van flankerende hulpverlening, die door het college noodzakelijk
wordt geacht om te komen tot een duurzaam resultaat van de
schulddienstverlening;

b. het opleggen van de verplichting tot het openen van een basisbetaalrekening, indien
de verzoeker niet beschikt over een betaalrekening op eigen naam en zonder
debetstand bij een reguliere bank.
Artikel 4

Verplichtingen verzoeker

1. De verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling
van alle feiten en omstandigheden, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij
van invloed kunnen zijn op de schulddienstverlening, zowel gedurende de aanvraagperiode
als tijdens de looptijd van het schulddienstverleningstraject;

2. De verzoeker is verplicht om zich te houden aan de volgende voorschriften en om alle
medewerking te verlenen, die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en
gedurende het schulddienstverleningstraject;

a. het nakomen van afspraken;
b. geen nieuwe schulden maken;
c. het zich houden aan de bepalingen van de overeenkomsten die gesloten zijn in het
kader van het schulddienstverleningstraject;

d. het verlenen van toestemming om van belang zijnde informatie voor de
schulddienstverlening in te winnen bij, en te verstrekken aan derden;

e. het zich tot het uiterste inspannen om de afloscapaciteit zo hoog mogelijk te
krijgen en/of te houden.
Artikel 5

Afwijzings- en beëindiginggronden

1. Indien de verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt, zoals
neergelegd in artikel 4, leden 1 en 2, kan het college besluiten om de schulddienstverlening
af te wijzen dan wel te beëindigen;

2. Alvorens ingevolge lid 1 te besluiten tot afwijzing dan wel beëindiging, wordt de verzoeker
indien mogelijk een redelijke termijn geboden om alsnog de gevraagde medewerking te
verlenen of de gevraagde informatie te verstrekken;

3. Een aanvraag schulddienstverlening kan worden afgewezen, indien minder dan één jaar
voorafgaand aan de dag waarop de aanvraag is ingediend;

a. de verzoeker de verplichtingen uit artikel 4 niet of onvoldoende is nagekomen;
b. of de schulddienstverlening is beëindigd op grond van artikel 5.4 sub e,f, g of sub
n;

c. of een traject van Stabilisatie of Budgetbeheer tussentijds door toedoen van de
verzoeker is beëindigd.

4. Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot
beëindiging van schulddienstverlening in één van de volgende situaties;

a. het schulddienstverleningstraject succesvol is afgerond;
b. de verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de
schulden zelfstandig te beheren;

c. de geboden schulddienstverlening, gelet op persoonlijke omstandigheden van de
verzoeker, niet (langer) passend is;

d. de verzoeker niet langer voldoet aan artikel 2;
e. de schulddienstverlening op grond van onjuiste gegevens aan de verzoeker is
toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest
bij het college er een ander besluit zou zijn genomen;

f.

de verzoeker zijn afloscapaciteit niet wil gebruiken voor het aflossen van schulden;

g. de verzoeker zich misdraagt ten opzichte van medewerkers, die belast zijn met
werkzaamheden die voortkomen uit het schulddienstverleningstraject;

h. de schulddienstverlening niet langer noodzakelijk wordt geacht;
i.

de verzoeker verzoekt om beëindiging van het traject;

j.

de verzoeker is overleden;

k. de verzoeker in staat van faillissement verkeert;
l.

er sprake is van onder bewindstelling of onder curatelestelling van de
vermogensrechtelijke bestandsdelen van de verzoeker;

m. er sprake is van het opzetten van schuldregeling en de schuldeisers weigeren om
mee te werken aan een schuldakkoord;

n. de verzoeker zijn schuldeisers verwijtbaar benadeelt tijdens het traject.
Artikel 6

Recidive

1. Indien de verzoeker in de tien jaren voorafgaande aan de dag, waarop de aanvraag tot
schulddienstverlening is ingediend, een saneringskrediet of een herfinanciering verstrekt
heeft gekregen, een schuldbemiddeling heeft gehad of in een traject in het kader van de
WSNP verkeerde, kan het college een aanvraag tot schulddienstverlening afwijzen;

2. Indien het college een uitzondering maakt op het eerste lid, dan kan er bij een aanbod van
Budgetbeheer de hoogste eigen bijdrage van Budgetbeheer voorwaardelijk worden gesteld.
Artikel 7

Fraude

1. Een verzoek tot schulddienstverlening kan worden afgewezen, indien de verzoeker een
openstaande fraudevordering op zijn naam heeft staan en voor zover het verzoek gaat om
Informatie & Advies, Preventie en Budgetbeheer. Verzoeken tot andere vormen van
schulddienstverlening worden geweigerd door het college. Het gaat hier om fraude die
financiële benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft gehad en waarvoor de
verzoeker onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld of een onherroepelijke bestuurlijke
sanctie, die beoogt leed toe te voegen, is opgelegd;

2. Lid 1 van dit artikel geldt enkel voor de eerste vijf jaren na de ontdekkingsdatum van de
fraude. Indien de ontdekkingsdatum niet vast te stellen is, wordt de datum van de
veroordeling of het opleggen van de sanctie gehanteerd;

3. Indien het college een uitzondering maakt op het eerste lid, dan wordt er bij een aanbod
van Budgetbeheer de hoogste eigen bijdrage van Budgetbeheer voorwaardelijk gesteld.

Artikel 8
Onvoorziene omstandigheden
In gevallen, waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college.
Artikel 9
Duur en inwerkingtreding
Deze beleidsregels gelden voor onbepaalde tijd en treden in werking met ingang van de dag nadat
de beleidsregels bekend zijn gemaakt.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d.

Algemeen bekend gemaakt op d.d.

Toelichting algemeen
Op 13 september 2018 heeft de gemeenteraad van Midden Groningen het beleidsplan Integrale
Schulddienstverlening 2018-2022 vastgesteld. Op basis van de Wet gemeentelijke
schulddienstverlening (Wgs) is de gemeente verplicht een beleidsplan op te stellen. Het beleidsplan
schulddienstverlening 2018-2022 gemeente Midden-Groningen is een meerjarenbeleidskader voor de
komende vier jaar en tevens een plan met concrete voorstellen.
Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden Groningen beleidsregels
opgesteld, zodat de uitvoering schulddienstverlening zorgvuldig plaats kan vinden en er heldere
regels voor inwoners aanwezig zijn. Deze beleidsregels brengen onder andere duidelijkheid over de
doelgroep van schulddienstverlening en wanneer een verzoeker in aanmerking kan komen voor
schulddienstverlening.
Op basis van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening zijn de beleidsregels ook om juridische
redenen nodig. Als gevolg van deze wet doet namelijk de Algemene wet bestuursrecht zijn intrede
in schulddienstverlening. Een besluit tot het doen van een aanbod, tot het beëindigen of tot het
afwijzen van schulddienstverlening is voortaan namelijk een besluit in de zin van de Algemene wet
bestuursrecht. De beleidsregels bieden samen met de Algemene wet bestuursrecht de grondslag om
tot zorgvuldige besluitvorming in schulddienstverlening te komen.
Toelichting artikelsgewijs

Artikel 1

Begripsbepalingen

De artikelsgewijs toelichting van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening omschrijft nauwkeurig
hoe breed de definitie van schulddienstverlening is;
Schulddienstverlening omvat zowel het voorkomen van problematische schulden (preventie), het
helpen van een schuldenaar bij het vinden van een oplossing voor zijn problematische schulden als
het voorkomen van terugval in de oude situaties (nazorg). Schulddienstverlening dient een
integraal karakter te hebben. Zowel materiële als immateriële aspecten maken onderdeel uit van
schulddienstverlening. Integrale schulddienstverlening is een samenhangend hulpaanbod van
preventie tot en met zorg gericht op zowel de financiële- als psychosociale en andere oorzaken van
schulden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, de woonsituatie, de
gezondheid, de verslaving en de gezinssituatie. Schulddienstverlening is toegankelijk voor
natuurlijke personen. Natuurlijke personen kunnen schulddienstverlening krijgen voor zowel hun
privé schulden als voor zakelijke schulden

Artikel 2

Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening

Eerste lid

De gemeentelijke schulddienstverlening van Midden Groningen is laagdrempelig en
breed toegankelijk. Minderjarigen komen niet in aanmerking voor
schulddienstverlening, aangezien deze groep in principe geen overeenkomsten kan
sluiten zonder toestemming van een ouder of een voogd, waardoor er in feite geen
schuldensituatie kan ontstaan. Tevens kan de minderjarige geen overeenkomsten
van de schulddienstverlening tekenen. Tot de doelgroep behoren daarom alle
ingezetenen van 18 jaar en ouder.
Ondernemers behoren niet tot de doelgroep van de gemeentelijke
schulddienstverlening, aangezien schulddienstverlening aan ondernemers een
specifieke vakkennis vraagt. Er bestaan mogelijkheden voor ondernemers om hulp te
zoeken bij een bank, externe schuldhulpverlenende organisaties voor zelfstandigen
of de Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen). Ex-ondernemers kunnen

eventueel wel in aanmerking komen voor gemeentelijke schulddienstverlening,
indien er sprake is van een uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Jongeren met een leeftijd jonger dan 18 jaar komen wel in aanmerking voor voor
schuldpreventie en informatie & advies.. Educatie over geld voor jongeren kan
namelijk juist financiële problematiek voorkomen. Schuldpreventie en informatie &
advies richt zich ook op ondernemers.
Artikel 3

Aanbod schulddienstverlening

Tweede lid

Het college verleent schulddienstverlening, indien zij dit noodzakelijk acht. Indien
de verzoeker in staat kan worden geacht om zijn financiële problematiek zelf of via
zijn netwerk aan te pakken, kan immers schulddienstverlening achterwege blijven.
Op deze wijze wordt ook de zelfredzaamheid van de verzoeker gestimuleerd. In het
geval van voldoende zelfredzaamheid bij de verzoeker kan het product Informatie &
Advies wel een passend aanbod zijn.

Derde lid

Het college bepaalt de aard van de ondersteuning. Verschillende producten van
schulddienstverlening zijn mogelijk. Daarnaast kan de schulddienstverlening enkel
effectief zijn als deze producten geboden worden in een traject van
gestandaardiseerd maatwerk.

Vierde lid

De zaken genoemd in het derde lid, onder a tot en met f, bepalen onder andere hoe
het college komt tot het besluiten over de vorm van de aangeboden ondersteuning
en hiermee wordt inzichtelijk waarmee er rekening gehouden kan worden om
maatwerk te kunnen bieden. Er is geen limitatief overzicht gegeven van factoren,
die mee kunnen spelen in besluitvorming van het college.

Vijfde lid

Om een traject schulddienstverlening te brengen tot een duurzaam en effectief
resultaat kan het nodig zijn, dat het college voorwaarden stelt bij het doen van een
aanbod tot schulddienstverlening. Er wordt geen limitatieve opsomming gegeven,
omdat in schulddienstverlening maatwerk wordt geboden.
Sub a

Het aanvaarden van flankerende hulp kan noodzakelijk zijn om immateriële
problematiek te aan te pakken, die oorzakelijk en/of in stand houdend
werkt voor de schuldenproblematiek en daardoor onontbeerlijk is voor het
komen tot een duurzaam resultaat van schulddienstverlening. Het kan hier
bijvoorbeeld gaan om hulp bij een verslaving. Sub a onderschrijft de
integraliteitsgedachte van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening.

Sub b

Het openen van een basisbetaalrekening door de verzoeker kan een
voorwaarde zijn, indien de verzoeker niet beschikt over een betaalrekening
op eigen naam of zonder debetstand bij een regulier bank. Dit is bepaald,
omdat het beschikken over een eigen bankrekening onontbeerlijk is om
uiteindelijk tot komen tot financiële zelfredzaamheid van de verzoeker.

Sub c

Het liquideren van vermogensbestanddelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
om het bezit van een eigen auto, eigen woning of levensverzekering.

Artikel 4

Verplichtingen verzoeker

Eerste lid

In het eerste lid wordt de inlichtingenplicht van de verzoeker genoemd. De
inlichtingenplicht staat ook geformuleerd in artikel 6 van de Wet gemeentelijke
schulddienstverlening. De inlichtingenplicht is noodzakelijk om een effectieve
schulddienstverlening te kunnen bieden en geeft vorm aan de eigen
verantwoordelijkheid van de verzoeker.

Tweede lid

In het tweede lid wordt de medewerkingsplicht van de verzoeker genoemd. Dit is
gebaseerd op artikel 7 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. Sub a tot en
met e omschrijven een aantal verplichtingen. Dit is geen limitatieve opsomming.

Artikel 5

Afwijzings- en beëindigingsgronden

Eerste lid

Dit is geformuleerd als een ‘kan’-bepaling, aangezien het college de bevoegdheid
heeft tot afwijzen of tot beëindigen, maar dit is geen verplichting. Dit geeft het
college een benodigde ruimte om te besluiten. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn
in situaties, waar elke verwijtbaarheid ontbreekt.

Tweede lid

Alvorens het college een besluit ingevolgde lid 1 van dit artikel neemt, krijgt de
verzoeker een redelijke termijn om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Er is
geen vaste termijn hier opgenomen, omdat de lengte van een redelijke termijn
afhangt van de aard van de verplichting.

Derde lid

Dit lid bepaalt dat als een verzoeker een aanvraag indient, terwijl in het voorgaande
jaar de hulpverlening is beëindigd door een verwijtbaar handelen, dat de aanvraag
geweigerd kan worden. Het gaat er hier expliciet om dat er sprake is van
verwijtbaar handelen en het artikel biedt ruimte om ten voordele van de verzoeker
af te wijken.

Vierde lid

In dit artikel staat ook beschreven wanneer de schulddienstverlening beëindigd of
geweigerd kan worden. Ook hier is sprake van een ‘kan’-bepaling en is het college
dus niet verplicht om in elke genoemde situatie over te gaan tot afwijzing of
beëindiging van de schulddienstverlening. Indien er sprake is van een afwijzing of
beëindiging van schulddienstverlening op basis van de onder c genoemde situatie,
dan is extra aandacht voor de motivering van het besluit noodzakelijk.

Artikel 6

Recidive

Bij het bepalen van de bedoelde termijn telt tevens automatisch mee het saneringskrediet, de
herfinanciering, de schuldbemiddeling of het traject van de WSNP mee, die plaatsvonden voor de
inwerkingtreding van deze beleidsregels.
Dit artikel is gebaseerd op artikel 3 lid 2 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. In dit
artikel van de beleidsregels wordt gespecificeerd wanneer er sprake is van recidive. Hierbij is de
termijn gespiegeld aan artikel 288 lid 2 sub d van de Faillissementswet. Een belangrijke reden om
schulddienstverlening bij recidive uit te sluiten, is het behouden van de geloofwaardigheid bij
schuldeisers. Daarnaast zullen schuldeisers ook niet geneigd zijn om voor een tweede maal over te
gaan tot kwijtschelding van een gedeelte van de vordering en hierdoor is de kans op een succesvolle
hulpverlening klein. De gevraagde investering van tijd en geld in een traject bij recidive weegt
daardoor niet op tegen de baten. Ook zou men kunnen betwijfelen of een tweede traject wel een
duurzaam schuldenvrije toekomst kan leveren, indien het eerste traject hier niet voor gezorgd
heeft.
Aangezien het eerste lid als een ‘kan-bepaling’ is geformuleerd, is het mogelijk om een uitzondering
te maken. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar om bij recidive wel Informatie & Advies te bieden.
Ook is budgetbeheer dan mogelijk om een maatschappelijk afglijden en escalatie van de
schuldenproblematiek te voorkomen. De inzet van een nieuw traject om schulden op te lossen
binnen de termijn zal niet snel tot de keuzes behoren; in dat geval moet aantoonbaar elke vorm van
verwijtbaarheid ontbreken.
Artikel 7

Fraude

Eerste lid

Dit lid is gebaseerd op artikel 3 lid 3 van de Wet gemeentelijke
schulddienstverlening. Indien er sprake is van een fraudevordering wordt een
verzoek tot schulddienstverlening in principe afgewezen, maar kunnen de producten
Informatie & Advies, Schuldpreventie en Budgetbeheer eventueel wel geboden
worden. Met deze mogelijkheid kan de verzoeker wel hulp krijgen door middel van
bijvoorbeeld tips voor omgaan met geld of bijvoorbeeld het borgen van bed-bad-

brood via het budgetbeheer om een afglijden van de schuldenproblematiek te
voorkomen.
Andere vormen van schulddienstverlening, zoals schuldregeling, worden altijd
geweigerd als de termijn, die gesteld is in het tweede lid van dit artikel, nog niet
gepasseerd is.
Tweede lid

In dit lid is bepaald dat het eerste lid van dit artikel enkel geldt voor de eerste vijf
jaren na de ontdekkingsdatum van de fraude. Bij het stellen van deze termijn is
aansluiting gezocht bij artikel 288 lid 1 sub b van de Faillissementswet. Een eerdere
toelating tot schulddienstverlening is weinig zinvol, aangezien de schuldeisers naar
alle waarschijnlijkheid niet akkoord zullen willen gaan met een minnelijk traject. Er
zal immers weinig leereffect resteren, indien fraudevorderingen af te kopen zijn en
daarnaast zal een afkoop van een fraudevordering veelal tegen
rechtvaardigheidsgevoelens indruisen.
Net als in het geval van recidive speelt ook hier het kostenaspect en de
geloofwaardigheid van de kredietbank bij schuldeisers een rol in de keuze van het
afwijzen van een verzoek tot schulddienstverlening bij fraude.
Bij het bepalen van de in het tweede lid bedoelde termijn, tellen automatisch
openstaande fraudevorderingen mee die zijn ontstaan voor de inwerkingtreding van
deze beleidsregels.

Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden

Dit artikel behoeft geen toelichting. Er is uitdrukkelijk geen lid met een hardheidsclausule
opgenomen, aangezien artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht hierin voorziet.
Artikel 9

Duur en inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Bijlage 8 (Harmonisatie) Tarieven budgetbeheer Kredietbank Midden-Groningen

(Harmonisatie) Tarieven budgetbeheer Kredietbank Midden-Groningen

De inwoners van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer betalen voor budgetbeheer de
volgende tarieven (ingevoerd in 2011):

A.

B.

C.

D.

Tarieven budgetbeheer
Conform de richtlijnen van de NVVK betalen klanten die budgetbeheer
ontvangen de toegestane € 6,- per maand. Uitgangspunt daarbij is een
basistermijn van 36 maanden (de onderzoek en analysefase van maximaal
6 maanden telt niet mee) hulpverlening of de einddatum van een lopend
traject schuldbemiddeling, saneringskrediet of WNSP (wettelijke regeling).
Feitelijk betaalt men in deze periode een minimaal bedrag voor de
hulpverlening van € 6,- per maand
Na afloop van de bovengenoemde periode hanteren we een tarief
hanteren van € 10,- per maand voor klanten die nooit in aanmerking zijn
gekomen voor een schuldregeling omdat ze niet schuldregelingsgeschikt
zijn of worden (bijvoorbeeld steeds opnieuw schulden maken, hebben en
of frauduleuze schulden hebben).
Na afloop van bovengenoemde periode een tarief van € 10,-- per maand
en bij een netto totaal inkomen van meer 130% van de bijstandsnorm €
20,-- per maand voor klanten die financieel absoluut niet zelfredzaam zijn
en daarom opgenomen moeten blijven in preventief inkomensbeheer.
Anders gaat het mis en ontstaan er nieuwe schulden die we dan later weer
met extra inzet moeten oplossen.
Dan hebben we nog een kleine groep en dat zijn de financieel zwakkeren
die veelal bang zijn om weer in de problemen te komen, vaak weinig zicht
hebben op regelgeving en dus ook niet weten wat wel kan en wat niet
kan( snel beïnvloedbaar zijn en veelal met een inkomen boven het
minimum). Van deze kleine groep zou feitelijk afscheid genomen moeten
worden en ze extern laten begeleiden maar vaak is dat lastig en als het niet
lukt zullen ze de vastgestelde kostprijs van € 500,--per jaar moeten betalen
(afgerond € 41,50 per maand).
Totaal

Aantallen
269

227

14 (€ 20,-)

2

512

Na vaststelling van het beleidsplan schulddienstverlening worden de tarieven voor alle inwoners van
de gemeente Midden-Groningen voor nieuwe klanten gelijk getrokken, conform bovenstaande. Voor

klanten (totaal 195) uit de voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde gaat een
overgangsperiode van 3 jaar gelden. Zij gaan genoemde tarieven na 3 jaar betalen.

