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Onderwerp Naar school met schutden

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beteidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Cottege

10 november jl. berichtte de NOS dat er in Friestand en Groningen succesvol een pilot loopt waarbij

jongeren met schulden naar schoot kunnen gaan zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over

de aftossing van de schutden.l De pitot is een initiatief van Stichting Zwerfjongeren en geeft

jongeren een incassopauze zodatze zich voltedig kunnen richten op het halen van een diptoma.

Staatssecretaris Van Rijn heeft in de Tweede Kamer gezegd deze mogelijkheid te onderzoeken.2

Ook gaf hij ats voorbeetd dat gemeenten schulden over zouden kunnen nemen.

Voor de VLP is het een betangrijk punt dat iedereen een passende opteiding kan votgen. Een

passend diploma vormt natuurlijk de basis voor een succesvolle toekomst. Hierover heeft de VLP de

votgende vragen.

t.
2.

3.

ls de portefeuillehouder bekend met deze pilot?

Wat is de mening van het college met betrekking tot deze pilot?

Hoe is de schuldhulpverlening in de Gemeente Roosendaal geregeld voor meerderjarige

scholieren/studenten met schulden?

Wat is de meníng van het college over het overnemen van schulden om een incassopauze in

te lassen?

4.

Namens de fractie van de VLP,

Martijn Verbeek en Arwen van Gestel

t http://nos.nl/artikel/2t42331-proef-om-jongeren-met-financiele-zorgen-weer-naar-school-te-krijgen.html
2 Tweede Kamer, 2Le vergadering, donderdag 10 november 2016
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

t. ls de portefeuillehouder bekend met deze pilot?

Ja, de pilot is op hoofdlijnen bekend

2. Wat is de mening van het college met betrekking tot deze pilot?

ln de raadsvergadering van 2l- juli 2016 werd de motie 'van vangnet naar uitweg' aangenomen
De motie behelst het aanbieden van een integrale beleidsnotitie armoede- en

schuldhulpverleningsbeleid. Het college onderkent het probleem van zwerfjongeren maar ook
thuiswonenden met schulden.
Ook in Roosendaal zijn er jongeren die het (thuís) erg zwaar hebben, Ze hebben geen uitkering
of inkomen, gaan soms niet naar school en hebben geen diploma. De aanpak van studerende
jongeren met schulden past in het te ontwikkelen integrale beleid met als doel om ervoor te
zorgen dat zij ondanks schulden hun opleiding (alsnog) kunnen afmaken. Dit beleid zal in het
eerste kwartaal van2OLT ter besluitvorming worden aangeboden.

Hoe is de schuldhulpverlening in de Gemeente Roosendaal geregeld voor meerderjarige
scholieren/studenten met schu lden?

Een studiebeurs mag binnen de reguliere schuldhulpverlening niet worden gebruikt om
schulden af te lossen, bovendien ontbreekt de financiële ruimte daartoe. ln de praktijk
betekent dat, dat de studie moet worden onderbroken om de schulden middels inkomen uit
werk of uitkering af te lossen. Met betrekking tot een succesvolle aanpak moeten we echter
beseffen dat er veel factoren een rol spelen waarop we niet altijd grip hebben:

. Bij zwerfjongeren gaat het vaak om multiproblematíek die integraal moet worden
aangepakt. Een stabiele situatie is voorwaarde schulden aan te kunnen pakken en gaat
dus over veel meer dan geld alleen. Dit kan overigens ook aan de orde zijn wanneer de
jongere nog thuis woont.

o We weten dat schuldeisers als Belastingdienst en CJIB niet meewerken aan het project
in Noord-Nederland. Dit is wel een struikelblok aangezien deze schuldeisers vaak partij
zijn in het schuldenpakket van jongeren.

4. Wat is de mening van het college over het overnemen van schulden om een incassopauze in
te lassen?

Het college is er in principe geen voorstander van om schulden over te nemen omdat daarmee
ook de verantwoordelijkheid van de schuldenaar min of meer wordt overgenomen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Namens dezen,
Wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, , Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),

Corné Poppel


