Financiële zelfredzaamheid en schuldhulpverlening
De gemeenteraad heeft in december 2018 het Beleidsplan Financiële Zelfredzaamheid en
Schuldhulpverlening vastgesteld. De gemeenteraad moet dat iedere vier jaar doen op grond van
de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Maar ook veranderingen in de maatschappij maken
het noodzakelijk om een nieuw beleidsplan vast te stellen.
Wist u bijvoorbeeld dat ruim de helft van de arme Nederlanders drie jaar of langer in armoede
verkeert? Dat zijn 600.000 Nederlanders. Bij ‘nieuwe armen’ daalt de kans sterk dat er een eind
komt aan hun armoede. Na het eerste jaar in armoede komt zestig procent uit deze situatie, na het
tweede armoedejaar is dit minder dan twintig procent. Snel ingrijpen is dus cruciaal. In 2017 groeide
één op de negen kinderen in armoede op. Overigens komt armoede ook voor onder werkenden:
ongeveer de helft van de mensen die langdurig arm zijn, bestaat uit werkenden. Hun aandeel is sinds
2005 flink gegroeid, van ruim veertig naar ruim vijftig procent. Ook neemt het aantal zzp-ers dat om
hulp vraagt toe.
Gevolgen van schulden
Het hebben van schulden leidt tot stress en zorgen, die een negatief effect hebben op het algemeen
functioneren. Mensen kunnen onder die omstandigheden geen goed doordachte besluiten nemen en
zij zijn minder rationeel dan wordt gedacht. Ook hebben mensen met schulden vaker fysieke
klachten en is er vaker sprake van verslechtering van de mentale gezondheid. Daarnaast kan het
hebben van schulden effect hebben op de arbeidsproductiviteit. Mensen met schulden melden zich
vaker ziek, hebben vaker last van concentratieproblemen en zijn gevoeliger voor stress.
Wat doet de gemeente?
De gemeente gaat in 2019 aan de slag met de uitvoering van het nieuw vastgestelde beleid. Daarvoor
stellen we een uitvoeringsplan op. Dat doen we samen met het Platform Minimabeleid en de
Adviesraad Sociaal Domein.
Wat zijn de doelstellingen?
Wij vinden het belangrijk dat de toegang tot de schuldhulpverlening laagdrempelig is en dat mensen
met (dreigende) problematische schulden hun weg naar de hulpverlening weten te vinden.
Bij schuldhulpverlening werken we altijd integraal, dat betekent dat we altijd naar mogelijk andere
problemen kijken. Ook zetten we in op vroegsignalering en geven wij extra aandacht aan voorlichting
en preventie d.m.v. een voorlichtingscampagne en het aanbieden van cursussen. Maar ook voor
nazorg is er voldoende hulp beschikbaar om te voorkomen dat de cliënt opnieuw schulden krijgt. Bij
gezinnen met inwonende minderjarige kinderen wordt direct de integrale benadering gekozen om er
voor te zorgen dat ouders snel grip op hun geld krijgen. Samen met Stichting Leergeld zorgen wij
ervoor dat de kinderen op een normale wijze kunnen deelnemen aan school, sport of culturele
activiteiten. Onze medewerkers worden voor al deze taken nog eens extra geschoold.
Meer informatie en/of meedoen?
Voor meer informatie kunt u het complete beleidsplan nalezen op onze website. Heeft u vragen of
wilt u met ons meewerken of meedenken over hoe wij inwoners kunnen ondersteunen bij hun
geldzaken, stuur dan een email naar gemeente@mookenmiddelaar.nl of bel (024) 696 91 11.

