
Burgemeester en wethouders
gemeente

Schiedam Postbus 1501
3100 EA SCHIEDAM
Stadskantoor
Stadserf 1
3 1 12 DZ SCHIEDAM
T 14 010

Gemeenteraad van Schiedam ‘ 010 473 70 21
w www.schiedam.nl

Postbus 1501
3 1 00 EA SCHIEDAM

UVKENMERK ONSKENNIERK DATUM

23 maart 2015
UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER E-MAIL

14 010 contact@schiedam.nl
ONDERWERP

Beantwoording vragen over de schuidhuipverlening

Geachte dames, heren,

Het lid van de gemeenteraad Z. Güler (D66) heefi op 5 februari 2015 vragen gesteld over de
Schuidhuipverlening binnen de gemeente Schiedam.

De sociale stijging en de maatschappelijke carrière van Schiedammers hangt mede af van een schuldenvrje
positie. Immers: burgerparticipatie in de Schiedamse samenleving is eenvoudiger te realiseren als gezinnen
in Schiedam financieel gezond en economisch zelfstandig zijn. In Schiedam leven ruim 6000 huishoudens
met een laag inkomen: tot 120% van de bijstandsnorm. Eén op de vijf gezinnen is arm, landelijk is dat één op
de tien gezinnen.
Ten aanzien van het bovenstaande heefi D66 de volgende vragen aan het college:

Het college geeft hieronder antwoord op de gestelde vragen; volledigheidshalve merkt het college op dat de
vragen van D66 refereren aan informatie die al wordt opgenomen in de reguliere rapportages van ons college
aan de raad.

1 . Hoeveel mensen melden zich jaarlijks bij de gemeente voor Schuldhulpverlening? Hoeveel vragen
worden afgewezen, hoeveel in behandeling genomen en hoeveel integrale oplossingen worden succesvol
gerealiseerd tussen schuldeiser en schuldhulpverlener en volgens welke definitie(s)?

Antwoord:
In 2014 zijn er 1 70 schuldregelingen gestart. Van deze gestarte regelingen zijn er 46 geslaagd in een
minneljk traject. 40 dossiers zijn nog in onderzoek, 6$ dossiers in onderhandeling (in afwachting van
akkoord van de schuldeisers) en van 1 6 regelingen is de status onbekend. Deze regelingen worden op dit
moment onderzocht.
In 1 59 gevallen hebben er alleen informatie- en adviesgesprekken plaatsgevonden en over 2014 zijn 72
Wsnp verklaringen afgegeven (weliswaar geen minneljk traject, maar een oplossing in het wettelijke
traj ect).
Met het huidig aantal geslaagde regelingen komen we op een percentage van 27%. In 201 3 is het percentage
voor geslaagde regelingen landelijk gemiddeld 36% (de landelijke cijfers voor 2014 komen eind maart 2015
beschikbaar).Er staat echter nog een groot aantal regelingen in de onderhandeling als gevolg van
vertragingen door bijvoorbeeld de Belastingdienst en ING. Het percentage van het aantal gestarte regelingen
in 201 4 kan dus nog toenemen.



Voor wat betreft de definitie van een geslaagde regeling; hierbij zijn twee verschillende momenten te
benoemen. De eerste is het moment waarbij alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel vanuit
$chuldhulpverlening en het minneljk traject van 36 maanden werkelijk gaat starten.
Het tweede moment van een geslaagde regeling is aan het einde van de looptijd van 36 maanden. Wanneer
alle gelden zijn gereserveerd gedurende het traject en de schuldeisers kunnen worden uitbetaald.

Tevens is er de definitie van een geslaagd traject voor de burger. Er zijn burgers die niet geholpen kunnen
worden in een minneljk traject, maar wel geslaagd kunnen worden doorgeleid naar het wettelijke traject. In
deze situatie is de burger geholpen en is er dus sprake van een geslaagd (wettelijk) traject

2. Op welke wijze is de rol van het lokale wijkondersteuningsteam effectief en efficiënt genoeg, zodanig
dat het aantal schuldhulpvragen afneemt?

Antwoord:
De effectiviteit en efficiëntie van het WOT ten aanzien van een dalend aantal schuldvragen is op dit moment
nog lastig te meten. Gezien de resultaten uit de pilot in Nieuwland is de verwachting dat er door de
betrokkenheid van een consulent er in een vroeg stadium ondersteuning kan worden geboden en daardoor
hogere schuldenlast en grotere problematiek voorkomen kan worden. Meetbaar is dit echter nog niet.
Voor de andere WOT’s zijn de genoemde effecten nog niet bekend gezien de deze op 5 januari ji van start
zijn gegaan.

3. Zijn er kwetsbare burgers in Schiedam, die noch gebruik kunnen maken van het oude stelsel
schuldhulpverlening, noch van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening? Zo ja, wordt deze doelgroep
gemonitord en welke extra middelen worden dan ingezet?

Antwoord:
Binnen Schiedam is er geen grote zichtbare groep van kwetsbare burgers die niet in aanmerking komen voor
schuldhulpverlening (oud of nieuw). Vanuit Werk & Inkomen wordt altijd gekeken naar passende
oplossingen. Indien een burger nog niet klaar is voor een regeling, dat zal de situatie van de betreffende
persoon eerste gestabiliseerd worden (zoals bijvoorbeeld het voorzien van een inkomen, eerst oplossen van
niet regelbare schulden zoals boetes, inzetten van budgetbeheer, oplossen van crisissituaties en daarnaast het
inzetten van een speciaal project gericht op jongeren met schulden).

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de
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