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Geachte heer, mevrouw, 

Op 27 april 2014 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van D66 over 
schuldhulpverlening. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 7; 
/s de toename van aantallen, gemiddelde schuldbedrag en verandering van doelgroep ook 
zichtbaar in Haarlemmermeer? 

Antwoord: nee, er is sprake van een afname van het aantal hulpvragen voor problematische 
schulden. In de gemeente Haarlemmermeer kunnen burgers met een financiële hulpvraag 
een afspraak maken met de budgetadviseurs van de gemeente. Als de budgetadviseurs 
constateren dat er sprake is van een problematische schuldsituatie, vindt er een aanmelding 
plaats bij Sociaal.nl. In 2013 zijn er 305 aanmeldingen van problematische schulden 
ontvangen. In 2012 waren dit er 364. Dit komt niet overeen met het landelijke beeld. In 2012 
waren er landelijk 84.000 aanmeldingen en in 2013 89.000. 

Het gemiddelde schuldbedrag in de gemeente Haarlemmermeer bedroeg in 2012 € 47.577. 
In 2013 was dit €35,508. 

De doelgroep is in de gemeente Haarlemmermeer nagenoeg gelijk gebleven. In de 
afgelopen jaren kwam inkomstenterugval het vaakst voor als reden. In 2012 was dat in 39% 
van de aanmeldingen het geval en in 2013 in 43% van de gevallen. In 2012 had 45% van de 
cliënten een inkomen uit werk. In 2013 was dat 36% van de cliënten. Zowel in 2012 als in 
2013 had een derde van de cliënten een uitkering ingevolgde Wet werk en bijstand. In 2012 
had 19% van de cliënten een uitkering van het UWV en in 2013 was dat 27%. 
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Volgvel 2 

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) komen in beginsel niet in aanmerking voor 
schuldhulpverlening. ZZP'ers die problematische schulden hebben, kunnen een beroep 
doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Op grond van deze regeling 
bestaat de mogelijkheid, om door middel van kredietverstrekking, schulden te saneren. 

Vraag 2: 
Zo ja, acht u ons schuldhulpbeleid toereikend om de trend te doorbreken? 

Antwoord: niet van toepassing. 

Vraag 3: 
De ervaring leert dat mensen pas op het laatste moment aankloppen als de situatie 
onhoudbaar is. Kunt u aangeven wat u heeft ondernomen, in het kader van preventie, om er 
voor te zorgen dat een aanvraag schuldhulp vermeden wordt? 

Antwoord: wij investeren in mensen die het grootste risico lopen om in betalingsproblemen te 
komen. Wij kiezen er niet alleen voor om aanvragen voor schuldhulpverlening in 
behandeling te nemen, maar wij willen ook (potentiële) schuldenaren benaderen. Er wordt 
voorlichting gegeven aan burgers en er is een vaste locatie in het raadhuis waar mensen 
terecht kunnen voor budgetadviesgesprekken. De toegang tot schuldhulpverlening is 
daardoor laagdrempelig. Daarnaast is er aandacht voor vroegtijdige signalering via 
woningcorporaties, energieleveranciers, waterleidingbedrijven en zorgverzekeraars. Deze 
aanpak is, blijkens de daling van het aantal schuldhulpvragen, succesvol. 

Vraag 4: 
Gelet op de laatste evaluatie schuldhulpverlening (2012), het beleidsplan (2012 - 2016), 
Heeft u het voornemen om een tussentijdse evaluatie uit te voeren? 

Antwoord: door Sociaal.nl wordt jaarlijks een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie bevat 
belangrijke informatie voor eventuele aanpassing van het beleidsplan. Op dit moment zien 
wij geen aanleiding om een tussentijdse evaluatie uit te voeren. 

Wij zullen uw raad in het najaar een integraal voorstel doen toekomen over het 
minimabeleid. Het onderwerp schuldhulpverlening zal hiervan onderdeel uitmaken. 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, d^b^irgemeester. 

i Weterings 
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