MOTIE 17 van 2020
Perspectiefnota 2022
Voorkomen van schulden
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement
van Orde een motie bij het agendapunt Perspectiefnota 2022 indienen met als
onderwerp Voorkomen van schulden, in de raadsvergadering van 30 juni 2022.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
 De gemeente Velsen vanuit het Rijk incidenteel budget gekregen heeft vanuit
de ‘corona-middelen’ van €108.000 voor schuldhulpverlening;
 De extra Rijksmiddelen gereserveerd zijn voor een verwachte stijging van
aantal schuldhulpverleningstrajecten;
 Het niet zeker is of deze stijging ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, maar
door aanhoudende prijsverhogingen van onder meer energie, levensmiddelen
en brandstof, kunnen we daar eigenlijk wel van uit gaan;
 Mensen met schulden gemiddeld twee jaar wachten voordat ze hulp vragen;
 De gemeente de wettelijke plicht heeft gekregen om aan vroegsignalering te
doen, dit houdt in dat er actief op huisbezoek moet worden gegaan door de
gemeente (samen met een vrijwilliger van organisaties als Humanitas en / of
schuldhulpmaatje), als er 1 of meerdere signalen binnenkomen over
betalingsachterstanden bij de vaste lasten verstrekkers als de huur, energie,
water en / of zorgverzekeraar.
 Ondernemers in financiele problemen kunnen komen door het stoppen en/of
moeten terugbetalen van de regelingen voor ondernemers vanwege de
coronacrisis, zoals de NOW, TVL, Tozo, uitstel van betaling, etc.
De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:



Inzetten op preventie en vroegsignalering ervoor zorgt dat problematische
schulden kunnen worden voorkomen;
Vroegsignalering gepaard dient te gaan met budgetbeheer vanuit
professionele organisaties (het liefst vanuit de gemeente Velsen zelf om de
regie in eigen hand te houden) en / of budgetbegeleiding wat betreft het op
orde brengen van de financiële administratie om erger te voorkomen;



Er verschillende (vrijwilligers) organisaties zijn die kunnen helpen bij
budgetbegeleiding en het voorkomen van schulden.

En verzoekt het college:


De corona-middelen van het Rijk bestemd voor schuldhulpverlening (deels) in
te zetten voor het voorkomen van schulden voor inwoners en ondernemers,
dit te koppelen aan vroegsignalering en het actief op huisbezoek gaan en voor
oktober 2022 met een plan van aanpak te komen
.

Toelichting:
De gemeente Velsen heeft vanuit het Rijk incidenteel budget gekregen vanuit de
‘corona-middelen’ van €108.000 voor schuldhulpverlening. Dit budget is
gereserveerd voor een verwachte stijging van aantal schuldhulpverleningstrajecten.
Niet zeker is of deze stijging ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, maar door
aanhoudende prijsverhogingen van onder meer energie, levensmiddelen en
brandstof, kunnen we daar eigenlijk wel van uit gaan..
Inzetten op preventie zorgt ervoor dat problematische schulden kunnen worden
voorkomen. Een groeiende groep mensen heeft financiële problemen en ervaren
daardoor veel stress. Schulden werken door in onder meer langduriger gebruik van
uitkeringen, een hoger ziekteverzuim en een hoger gebruik van gezondheidszorg.
Om dit terug te dringen is een aantal wets- en beleidswijzigingen doorgevoerd,
waaronder de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) die ons verplicht om
ook ondernemers te voorzien van hulp en om aan vroegsignalering te doen.
Middels deze motie wil de raad actiever inzetten op het voorkomen van schulden.
Budgetbeheer aanbieden vanuit professionele organisaties en dan met voorkeur
vanuit onze eigen organisatie zelf, hoort daarbij.
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