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24-uursvraag

Datum verzoek: 3juni 2015

Aan: wethouder Polderman

Betreft: Toename van mensen met schulden

In BNDeStem van zaterdag 30 mei jl. Iazen we in het artikel "Tot over je oren in de
schulden" dat afgelopen week bekend is gemaakt dat het aantal mensen met schulden in
Nederland opnieuw is toegenomen.

Uit de jaarcijfers (http://www.nwk,eu/jaarverslag2014/) van het NWK fde vereniging
voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) van 25 mei 2015 blijkt dat in 20L4
92.000 mensen zich meldden voor hulp. Ruim 3000 meer dan een jaar eerder. Ook in
West-Brabant is die trend zichtbaar. Het aantal mensen dat zich bij de schuldsanering
meldt, liep sinds het begin van de crisis in 2008 van ruim 800 op naar bijna 1100 nu.
De NWK geeft aan dat de groei van schulden doorzet, ondanks de voorzichtige
economische groei. En dat vooral mensen met een laag inkomen uit werk of met een
uitkering moeite hebben om rond te komen.

In navolging op de vragen van het CDA over Schuldhulpverlening van 15 mei jl. [Zie:
http://raad.roosendaal.nt/dsresource?obiectid=75001 ) komt de SP-fractie met de volgende
aanvullende vragenr

L. Hoeveel mensen zijn er in Roosendaal met problematische schulden? Als het
precieze aantal niet bekend is, is er dan een schatting van te maken?

2.Vindt het College dat mensen met problematische schulden een adequaat
hulpaanbod moet worden geboden? Zo nee, waarom niet?

3.Welke capaciteit zet Traverse in om de mensen in Roosendaal met problematische
schulden ondersteuning en begeleiding te bieden?

4. Hoeveel budget ontvangt Traverse van de gemeente Roosendaal voor dat doel in
20L5?

5.Wordt dat budget in20L6 verhoogd nu blijkt dat het aantal mensen met
problematische schulden aanmerkelijk toeneemt waardoor steeds meer mensen in
grote persoonlijke problemen kunnen komen en ook allerlei maatschappelijke
effecten optreden?



6.Op welkewijze wordt in de aanstaande beleidsnota armoede- en minimabeleid
aandacht besteed aan deze toenemende problematiek?

Namens de SP-fractie,

Ada Oudhof

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Het aantal mensen met problematische schulden is niet exact bekend en deze situaties
zijn ook moeilijk traceerbaar. Er is echter geen reden om aan te nemen dat Roosendaal
afivijkt van de landelijke tendens.
Bij Traverse zijn in 2014 de volgende contacten op verschillende niveaus geregistreerd
die verband houden met schuldenproblematiek:
. Maatschappelijk Werk 20L4:1-867 casussen. Daarvan is bij 51 0/o de "financiële
problematiek" als belangrijkste problematiek geregistreerd. Dit zijn dus 952 casussen.
Vaak is het ook zo dat vragen vanuit een ander domein ook aanliggende financiële
vragen hebben.
. Intakes meldpunt Gemeentelijke Schuldhulpverlening 20t4: 585.
. Raad en Recht (20L\:5274 contacten (vragen over financiën, uitkeringen /
belastingen)

Traverse constateert overigens dat deze trend van financieel gerelateerde
problemathieken al langer gaande is. Wij krijgen ook terug dat het beeld van de
cliëntenpopulatie verandert. Waren het enkele jaren geleden nog vooral cliënten van
onze eigen sociale dienst de laatste jaren zien we hier een verbreding optreden.

2.Het College onderschrijft dat mensen met problematische schulden een adequaat
hulpaanbod moet worden geboden.

3. Traverse zet op verschillende niveaus ondersteuning in:
. Algemeen Maatschappelijk Werk: psychosociale en praktische begeleiding van
mensen in het oplossen van financiële problematiek. Ondersteuning bij budgettering, in
kaart brengen van financiële situatie, stabiliseren / budgetondersteuning: individuele
gesprekken en groepstrainingen (baas over je geld).

o dit zijn soms intensieve en langdurige trajecten.
o er zijn dagelijkse spreekuren verspreid over Roosendaal zoda|. inwoners snel

en dicht bij hun woonomgeving terecht kunnen met hun vragenf ondersteuning
. Intakes Gemeentelijke Schuldhulpverlening:

Daadwerkelijke personele inzet;

o Voor het Maatschappelijk Werk betreft ditL2 medewerkers, waarvan 3

medewerkers zeer gespecialiseerd zijn in alle aspecten (ook de technische) van
schuldhulpproblematiek.
o Vanuit Raad & Recht zijn dit 4 medewerkers: informatie verstrekking omtrent
financiën van inwoners, belastingen, uitkeringen etc.



Er worden door Raad & Recht dagelijkse spreekuren verspreid over Roosendaal
verzorgd, zodat inwoners snel en in hun buurt terecht kunnen met vragen. Voor locaties
en tijden verwijzen we naar de website van Traverse.

4. Het budget Z0L5 voor het onderdeel schuldhulpverlening bedraagt € 105.400,-

5. De vaststelling van de budgetten vormt onderdeel van de begrotingsbehandeling en is
daarmee een bevoegdheid van de Raad. Bij de presentatie van de begroting door het
College zullen we daar dan het debat hierover met u voeren.
De hoogte van het budget is mede aftrankelijk van het in te dienen activiteitenplan 2016
van Traverse als onderdeel van de subsidieaanvraag. En Traverse participeert ook in de
discussie over de transformatie van het hele sociaal domein zoals wij dat momenteel in
de Roosendaalse Transformatie Agenda (RTA) voeren.

6. In de aanstaande beleidsnota armoede- en minimabeleid zullen we uiteraard de
aanpak van schuldhulpverlening meenemen en daar waar mogelijk verbeteringen
voorstellen.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Namens dezen,

Hugo Polderman,
Wethouder welzijn
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