
 

B&W-besluit:  

1. Het college besluit om, ten behoeve van een extra impuls op het terrein van de schuldhulpverlening, 

subsidie aan te vragen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006. 

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

4. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie. 

 Nota van B&W 
Portefeuille H. van der Molen 
Auteur Mevr. M. Tijl 

Telefoon 5114396 

E-mail: mtijl@haarlem.nl 

 PD/SZW  Reg.nr. PD/SZW/2006/257 
Geen bijlagen 

Onderwerp 
Aanvraag Tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening 2006 

B & W-vergadering van  

 

Bestuurlijke context 
Op 7 juli jl. is door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de ‘Tijdelijke 

subsidieregeling schuldhulpverlening 2006’ vastgesteld. 

 

Deze regeling is een uitvloeisel van een amendement van kamerlid Noorman-den Uijl, naar aanleiding 

van de toenemende schuldenproblematiek, op de begroting 2006 van het ministerie van SZW. De 

regeling is bedoeld om aan te wenden ten behoeve van een extra impuls op het terrein van de 

schuldhulpverlening. De regeling stelt een per gemeente vastgesteld maximumbedrag beschikbaar voor 

de kosten die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding, de invoering en het beheer van diverse diensten 

op het gebied van schuldhulpverlening. Voor Haarlem bedraagt de maximale hoogte van de subsidie € 

237.993,-. 

 

Ten behoeve van de genoemde extra impuls vragen wij de subsidie aan. Wij hebben voor de inzet van 

deze middelen de volgende speerpunten benoemd: 

- het realiseren van een aanbod op het gebied van preventie en nazorg 

- het wegwerken van de wachtlijst bij Kontext (voorheen SMD) 

- specifieke aandacht voor jongeren en schulden als ook bijzondere doelgroepen en schulden 

- het voorkomen van huisuitzettingen 

Het eventueel te verkrijgen bedrag wordt gebruikt voor de activiteiten op dit terrein. 

 
Voorliggende nota betreft ons besluit gebruik te maken van de subsidieregeling. De verdere uitwerking 

van de projecten zal nadien plaatsvinden. Wij zullen de commissie hiervan op de hoogte houden. 

 

Commissieparagraaf:  

Het college wil dat de commissie kennisneemt van dit besluit om de raad op de hoogte te houden van 

de ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening. 
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