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Roosen d aalsel ijst

Datum 10 maart 2016

Onderwerp Schutdhulpverlening

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyclus?

Ja, raadsvoorstel Meerjarenplan

schuldhutpvertening

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder H. Potderman

Aan de raad wordt gevraagd om het meerjarenplan "schuldhulpverlening 20L6-2O20 vast te stellen
De Roosendaalse Lijst heeft hierover de volgende (verhelderende) vragen:

1. ln het raadsvoorstel wordt een bedrag van € 80.000,-- genoemd, bestemd voor preventie
act¡vite¡ten uit te voeren door de Kredietbank West-Brabant. Deze middelen zijn vrijgemaakt uit
de zogenaamde Klijnsmamiddelen.
ln de raadsmededeling "Klijnsmamiddelen 2Ot6" komt voornoemd bedrag ad 80.000,-- euro ook
voor in het totaal van 312.000,-- euro, zijnde de extramiddelen die onze gemeente van het Rijk
ontvangt voor armoedebestrijding voor 2016 met focus op kinderen. Deze 80.000 euro zouden
moeten worden besteed aan preventieprojecten vroeg-signalering.
Kan de wethouder met ja of nee antwoorden en toelichten of de 80.000,-- euro direct ten goede
komen aan het doelwaar deze middelen voor bestemd zijn zoals aangegeven in de
raadsmededeling Klijnsmamiddelen 2016.
Dus aan kinderen rechtstreeks en niet aangewend worden voor de schuldhulpverlening als
geheel

2. Op welke wijze denkt de gemeente, in het kader van preventie, op zoek te gaan naar
bewoners met een (financiële) hulpvraag. Welke (risico )doelgroepen heeft men daarbij
eventueel voor ogen ?

3. ln het meerjarenplan wordt de verwachtíng uitgesproken dat de kosten die betrekking hebben
op de werkzaamheden en die worden uitgevoerd door de Kredietbank West-Brabant worden
geschat op jaarlijks circa 300.000 euro.
Welke werkzaamheden worden er in dit verband hiervoor verricht door de Kredietbank West-
Brabant en hoe denkt de wethouder te voorkomen dat er dubbeling plaats gaat vinden in de
toekenning van gelden?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst.

Jos Vrolijk

Yvonne de Beer

Wij beantwoorden uw vraag als volgt



1,. Kan de wethouder met ja of nee antwoorden en toelichten of de 80.000,-- euro direct ten goede

komen aan het doelwaar deze middelen voor bestemd zijn zoals aangegeven in de

raadsmededeling Klijnsmamiddelen 2016. Dus aan kinderen rechtstreeks en niet aangewend

worden voor de schuldhulpverlening als geheel:

Ja, de middelen worden ingezet zoals in de raadsmededeling'Klijnsmamiddelen'is aangegeven en

dienen daarmee kinderen die in armoede leven. Een spreekuur zoals het "budgetadviesgesprek"

helpt gezinnen hoe zij kunnen rondkomen en hoe om te gaan met inkomensterugval. Daardoor

kunnen kinderen uit die gezinnen beter meedoen in de samenleving. Dat is waar het staatssecretaris

Klijnsma om gaat.

2. Op welke wijze denkt de gemeente, in het kader van preventie, op zoek te gaan naar bewoners

met een (financiële) hulpvraag. Welke (risico )doelgroepen heeft men daarbij eventueelvoor

ogen ?

Dat doen we op verschillende manieren:

¡ Met Sta-teams; voorlichting aan- en betrekken van - voorliggend veld, willen we mensen

persoonlijk bereiken.

o Medio april dit jaar start een gemeentebrede voorlichtingscampagne over voorzieningen

voor minima.

o Er wordt gewerkt aan een nieuwe gemeentesite waar deze voorzieningen eveneens te

vinden zijn.

o Met hulp van voorliggend veld en gebruik makend van de kennis en ervaring vanuit "Vitale

wijken en dorpen" willen we doelgroepen nog beter in beeld krijgen. Momenteelwordt
gewerkt aan een netwerkbijeenkomst voor mensen uit de wijk die zich in kader van "Vitale

wijken en dorpen" beschikbaar hebben gesteld om mee te denken.

3. Welke werkzaamheden worden er in dit verband hiervoor verricht door de Kredietbank West-

Brabant en hoe denkt de wethouder te voorkomen dat er dubbeling plaats gaat vinden in de

toekenning van gelden?

Kredietbank West Brabant voert als enige schuldhulpverlening zonder tussenkomst van een rechter

uit voor gemeente Roosendaal (en het overgrote deel van de gemeenten in West Brabant). Er kan

geen sprake zijn van dubbeling, aangezien er geen andere aanbieders in opdracht van gemeente

Roosendaal werkzaam zijn. Als dit niet mogelijk is kan de schuldenaar een beroep doen op de Wet

Schuldsanering Natuurlijke Personen. Dit noemen we het "wettelijke traject".

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralísaties (coördinerend),

Hugo Polderman


