
 
 
 
Aan: College van Burgemeester en Wethouders gem. Midden-Groningen 
Datum: 11-2-2018 
 
Vragen RvO art. 33:  toegang tot schuldhulpverlening  
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van het Rapport ‘Een Open Deur’ van de Nationale Ombudsman (januari 
2018) met de resultaten van onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke 
schuldhulpverlening bij 11 gemeenten in Nederland heeft de fractie van D66 
Midden-Groningen de volgende vragen aan het college: 
 

1. Hoe is de toegang tot schuldhulpverlening geregeld in gemeente Midden-Groningen? 
2. Welke drempels zouden de toegang kunnen belemmeren? 
3. Kunnen zelfstandigen (ZZP-ers) in onze gemeente gebruik maken van 

schuldhulpverlening? 
4. Hoeveel mensen werden in 2017 afgewezen? 
5. Wat zou er gezien de aanbevelingen in het rapport kunnen worden verbeterd? 
6. Hoeveel inwoners van Midden-Groningen maken op dit moment gebruik van 

schuldhulpverlening via de kredietbank? 
7. Hoeveel inwoners van Midden-Groningen maken gebruik van financieel toezicht & 

bewindvoering (vanuit de gemeente / Kredietbank)? Hoeveel daarbuiten? 
8. Is er sprake van toezicht op de schuldhulpverlening door de ombudscommissie? 
9. In hoeverre is gebrek aan werkgelegenheid binnen de gemeente de oorzaak van 

schulden? 
10. In hoeverre is gebrek aan (start)kwalificaties de oorzaak van schulden? 
11. Welke samenwerkingen zijn er m.b.t. schuldhulpverlening lokaal en regionaal? 
12. Is er beleid om mensen duurzaam uit de schulden te halen door samenwerking met 

onderwijsinstellingen en het BWRI? 
13. Wanneer wordt de aanpak met Mobility Mentoring geëvalueerd? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van D66 Midden-Groningen, 
Toine Fennis 
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Onderwerp: beantwoording vragen toegang tot schuldhulpverlening

Geachte heer Fennis,

Op 11 februari ’18 hebben wij de brief ontvangen, waarin u namens de fractie van D66 Midden-

Groningen vragen stelt over de toegang van de schuldhulpverlening in onze gemeente. Dit naar

aanleiding van het rapport “Een open deur? – een onderzoek naar de toegang van de gemeentelijke

schuldhulpverlening” van de Nationale ombudsman. In deze brief geven we antwoord op de

gestelde vragen.

Het college en de kredietbank Midden-Groningen zijn blij met de rapportage van de ombudsman.

Het genereert aandacht voor de groeiende schuldenproblematiek in Nederland. We zullen ons

voordeel doen met het rapport en lering hieruit trekken waar het kan.

Onderstaande de beantwoording op de gestelde vragen:

1. Hoe is de toegang tot schuldhulpverlening geregeld in gemeente Midden-Groningen?

De toegang tot de schuldhulpverlening in de gemeente Midden-Groningen is open georganiseerd.

Inwoners kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor schuldhulpverlening. Dat kan via

de website, mail of telefonisch contact maar ook via verwijzing van eventueel aanwezige

hulpverlening. Als inwoners aangeven moeite te hebben met het invullen van het aanvraagformulier

dan kan Humanitas Thuisadministratie ondersteuning bieden.

Inwoners kunnen bij de kredietbank ook aangeven eerst een advies- of informatiegesprek te willen.

Dit gesprek is altijd ‘face to face’, kosteloos, vrijblijvend en er worden geen voorwaarden aan

gesteld. Sinds 2016 kan de inwoner ook een voorkeur uitspreken om een gesprek met een

schuldhulpverlener thuis te laten plaatsvinden.

2. Welke drempels zouden de toegang kunnen belemmeren?

De kredietbank Midden-Groningen wil alle mogelijke drempels slechten die inwoners ervan

weerhouden om de kredietbank te benaderen voor hulp. Daar is de kredietbank al enige jaren mee
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bezig. U moet dan denken aan activiteiten als de samenwerking zoeken en onderhouden met

(hulpverlenende) instanties zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties, sociale teams en

vrijwilligersorganisaties. Maar ook door het promoten van bijvoorbeeld de adviesgesprekken, het

houden van informatiebijeenkomsten, verzorgen van lesmateriaal op scholen, verstrekken van

informatie via de website en foldermateriaal, informatie via nieuwsbrieven van scholen,

budgettrainingen, etc

Wat wel speelt is de negatieve beeldvorming rond de kredietbank. Wij horen nog te vaak, “als je

daar eenmaal zit, dan wordt het er niet beter op”. Terwijl de kredietbank gemiddeld een 8,2

scoort in het klanttevredenheidsonderzoek van 2016. Het verbeteren van beeldvorming rondom de

kredietbank is zeker een uitdaging voor de komende jaren.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van groot belang dat we ook in 2019 en de jaren

erop blijven investeren in voorlichting, bewustwording en preventieactiviteiten omtrent schulden

in de gemeente Midden-Groningen.

3. Kunnen zelfstandigen (ZZP-ers) in onze gemeente gebruik maken van schuldhulpverlening?

ZZP-ers/ondernemers kunnen bij de kredietbank terecht voor advisering. Voor ondersteuning van

ondernemers met schulden is specifieke kennis vereist. Daarom werken wij samen met het

Regionaal Ondernemings Instituut (ROI) in Zuidlaren. Zij bieden ondernemers die hun bedrijf willen

en kunnen voortzetten, specifieke kennis die nodig is om een ondernemer adequaat te kunnen

helpen.

4. Hoeveel mensen werden in 2017 afgewezen?

In totaal hebben 50 aanvragen niet geleid naar een dienstverleningsaanbod van de kredietbank. 25

van deze aanvragen zijn op eigen verzoek van mensen ingetrokken.

5. Wat zou er gezien de aanbevelingen in het rapport kunnen worden verbeterd?

Aanbeveling 1. Laagdrempelig eerste gesprek

De kredietbank kent een open karakter en wil dat de inwoners zo min mogelijk drempels ervaren

om zich te melden bij de kredietbank. Eén van de mogelijkheden is een eerste advies- of

informatiegesprek bij mensen thuis, zonder enige verdere verplichting en of voorwaarden.

Een verbetering ten opzichte van de huidige situatie zou kunnen worden verkregen door nog meer

dit gesprek te promoten met foldermateriaal, advertenties. Maar ook door hulp bij schulden een

duidelijke plaats te geven op de website en de hulpwijzer. Wellicht is het mogelijk om ook in
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navolging van het adviesgesprek een intake meer bij mensen thuis te laten plaatsvinden. De

kredietbank gaat onderzoeken wat nodig is om dit meer te kunnen aanbieden.

Aanbeveling 2. Geen uitsluiting van doelgroepen

De kredietbank sluit geen groepen uit. ZZP-ers/ondernemers kunnen bij de kredietbank ook terecht

voor advisering. Voor ondersteuning van deze groep bij schulden werken wij samen met het ROI.

Inwoners die eerder een saneringstraject hebben gehad of een fraudevordering hebben bij een

uitkeringsverstrekker, worden niet op voorhand al de toegang tot schuldhulpverlening ontzegd.

Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke situatie van de inwoner.

Aanbeveling 3. Beschikking bij toewijzing of afwijzing

Inwoners ontvangen van de kredietbank altijd een beschikking aangaande de toewijzing of de

afwijzing. De beschikking die door de kredietbank wordt afgegeven bevat altijd een motivatie. In

de beschikking is ook beschreven hoe bezwaar gemaakt kan worden op de beslissing. De

beschikking wordt in de meeste gevallen uitgebreid mondeling toegelicht. Bij toewijzing tot

schuldhulpverlening vindt er altijd een tweede gesprek plaats, het zogenaamde plan van aanpak

gesprek. In dit gesprek wordt uiteengezet wat er aan dienstverlening gaat gebeuren. De klant krijgt

dit ook op schrift mee in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak biedt ruimte voor een ruimere

beschrijving van de persoonlijke omstandigheden van de klant en overwegingen aangaande de

gekozen dienstverlening.

6. Hoeveel inwoners van Midden-Groningen maken op dit moment gebruik van

schuldhulpverlening via de kredietbank?

855 inwoners.

7. Hoeveel inwoners van Midden-Groningen maken gebruik van financieel toezicht &

bewindvoering (vanuit de gemeente / Kredietbank)? Hoeveel daarbuiten?

De kredietbank heeft momenteel 777 inwoners die gebruik van budgetbeheer. De kredietbank heeft

(vooralsnog) geen bewindvoering in haar dienstverleningspakket. Uit de cijfers van BWRI blijkt dat

er aan 725 inwoners bijzondere bijstand wordt betaald voor bewindvoeringskosten. Deze mensen

staan onder bewind bij een externe bewindvoerder. Het betreft hier alleen mensen die in

aanmerking komen voor bijzondere bijstand. We hebben geen zicht op mensen met een hoger

inkomen die onder bewind staan (en daarom niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand)

bij een externe partij.
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8. Is er sprake van toezicht op de schuldhulpverlening door de ombudscommissie?

De kredietbank heeft zich gelieerd aan regels van de NVVK, de branche vereniging. Er vindt

periodiek een audit plaats of de kredietbank nog conform deze vastgestelde standaarden en

kwaliteitseisen werkt.

9. In hoeverre is gebrek aan werkgelegenheid binnen de gemeente de oorzaak van schulden?

Het gebrek aan werkgelegenheid in de gemeente kan zeker voor een deel van de inwoners zonder

werk een oorzaak zijn waarom zij in een financieel problematische situatie belanden en of verder

in de schulden geraken en hier niet uitkomen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat hoe lager

het inkomen, hoe groter de kans op financiële problemen.

Niet alleen een gebrek aan werkgelegenheid heeft een relatie tussen mensen in een

schuldensituatie, tegenwoordig zien we juist veel mensen die wel werk hebben ook aankloppen

voor hulp van de kredietbank. Het gaat hier om de zogenaamde groep ‘working poor’, dit zijn

mensen die de ‘laag betaalde’ banen hebben aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit zie je ook

terug bij de groep werknemers die werken op basis van een nulurencontract. Daarnaast is er de

groep zzp’ers die een verhoogd risico lopen op armoede doordat zij zich bijvoorbeeld niet altijd

verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of pensioen opbouwen.

10. In hoeverre is gebrek aan (start)kwalificaties de oorzaak van schulden?

Het hebben van geen startkwalificatie kan een belangrijke indirecte oorzaak zijn voor het krijgen

van schulden. Zonder startkwalificaties is het erg moeilijk om een betaalde baan te vinden, zeker

in een regio waar deze laag betaalde banen niet in grote getalen aanwezig zijn. Overwegingen die

bij deze groep ook vaak meespelen zijn psychische problematiek, laag kennisniveau, laag ‘doen’

vermogen (het vermogen om tot actie over te gaan).

11. Welke samenwerkingen zijn er m.b.t. schuldhulpverlening lokaal en regionaal?

Lokaal werkt de kredietbank samen met meerdere partijen. Dat zijn hulpverlenende instanties

zoals de sociale teams, VNN, Humanitas, etc. Daarnaast is er samenwerking op het gebied van

preventie met het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Samenwerking met

woningcorporaties Lefier en ’t Groningerhuis wordt actief onderhouden. Regionaal zoekt de

kredietbank actief de samenwerking met collega kredietbanken maar ook met bijvoorbeeld het SVB

of het UWV. Samenwerkingsverbanden zijn o.a. ontstaan uit projecten van MVO door o.a. de

Rabobank en Gasterra te betrekken bij projecten voor de komende week van het geld.

12. Is er beleid om mensen duurzaam uit de schulden te halen door samenwerking met
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onderwijsinstellingen en het BWRI?

Sinds april 2017 zijn er 2 preventiespecialisten werkzaam binnen de kredietbank en zijn er tevens

incidentele gelden beschikbaar gesteld. Hierdoor is het mogelijk geworden om deze zeer

belangrijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het bestrijden van generatiearmoede, het

bijbrengen van financiële ‘awareness’ kan niet vroeg genoeg beginnen. De kredietbank heeft nu 2

projecten geïnitieerd en uitgerold over 21 basisscholen binnen onze gemeente en met 1 voortgezet

onderwijs instelling. Deze projecten vinden plaats in de week van het geld (12 tot en met 16 maart

2018). Voor de kredietbank is dit het begin, deze samenwerking moet verder groeien. In ieder geval

naar een jaarlijks in ‘de week van het geld’ terugkerend gezamenlijk opgezet project met alle

onderwijsinstellingen in onze gemeente. Naast de leerlingen zet de kredietbank ook in op het

bereiken van de ouders van de leerlingen. Bijvoorbeeld door informatie te verstrekken in het

ouderbulletin of door het houden van informatie bijeenkomsten op scholen.

13. Wanneer wordt de aanpak met Mobility Mentoring geëvalueerd?

Vorig jaar hebben wij u in een bijeenkomst geïnformeerd over de aanpak ‘Mobility-Mentoring’. De

afgelopen periode hebben we gebruikt voor het uitwerken van het project en het verkrijgen van de

benodigde financiering. Wij verwachten in het tweede kwartaal 2018 met het project te kunnen

starten.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,

H.J.W. Mulder

secretaris

R.W. Munniksma

burgemeester


