
B&W-besluit:

1. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het plan van aanpak preventie
schuldenproblematiek.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 234.800. Wij stellen voor om een bedrag ad € 109.800 ten 
laste te brengen van de extra middelen in het kader van schuldhulpverlening zoals opgenomen in de
begroting 2008. Wij stellen voor€ 125.000 ten laste te brengen van het Werkdeel Wet werk en
bijstand ten behoeve van budgetbegeleiding voor mensen die zich melden voor een
bijstandsuitkering.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen
een persbericht

4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Plan van aanpak preventie schuldhulpverlening

B & W-vergadering van 20 mei 2008

Bestuurlijke context
De gemeente Haarlem voert schulphulpverlening uit voor haar inwoners. Het aangeboden product heeft
een curatieve functie en werk niet preventief. Wij hebben eerder de intentie uitgesproken om naast de
uitvoering van schuldhulpverlening, preventie instrumenten te ontwikkelen en in te zetten met als doel
verdere schuldenproblematiek te voorkomen of te beperken.

Door het Rijk wordt gedurende de periode 2008–2011 jaarlijks extra geld beschikbaar gesteld aan
gemeenten om het aantal huishoudens met problematische schulden te beperken. Naast
schudlhulpverlening, krijgt ook preventie van schulden nu meer aandacht.
Voorliggende nota betreft ons plan van aanpak ten aanzien van het terugdringen van problematische
schulden door de inzet van preventie instrumenten.

Financiële gevolgen
In de begroting 2008 is een bedrag van€ 174.000,- opgenomen voor preventie schuldhulpverlening.
Van dit bedrag wordt€ 64.200,- bijgedragen aan het project preventie huisuitzettingen.

Wij stellen voor het restantbedrag van€109.800 in te zetten ten behoeve van de inzet van preventie-
instrumenten. Wij stellen voor dit bedrag als volgt te besteden;
€ 70.000,- voor budgetcursussen voor jongeren.
€ 30.000,- voor de begeleiding van ouderen met financiële problemen.
€ 5.000,- voor het realiseren van een buddyproject.
€ 4.800,- voor het ontwikkelen en bestellen van voorlichtings- en informatie materiaal en de extra

kosten ten aanzien van de preventiemedewerker.

De uitvoering van de budgetcursus voor jongeren en de begeleiding van de ouderen, willen wij in
handen geven van Stichting Kontext. Voor het buddyproject hebben wij een voorstel gevraagd van
stichting Humanitas.

Wij stellen voor€ 125.000 uit het Werkdeel Wwb te reserveren voor budgetbegeleiding voor mensen
die zich melden voor een bijstandsuitkering.

Raadsparagraaf: Het voorstel dient ter besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd.



Onderwerp: Plan van aanpak preventie schuldhulpverlening

1 Inhoud van het voorstel

De gemeente Haarlem voert schulphulpverlening uit voor haar inwoners. Het
aangeboden product heeft een curatieve functie en werk niet preventief. Wij hebben
eerder de intentie uitgesproken om naast de uitvoering van schuldhulpverlening,
preventie instrumenten te ontwikkelen en in te zetten met als doel verdere
schuldenproblematiek te voorkomen of te beperken.

Door het Rijk wordt gedurende de periode 2008–2011 jaarlijks extra geld
beschikbaar gesteld aan gemeenten om het aantal huishoudens met problematische
schulden te beperken. Naast schuldhulpverlening, krijgt ook preventie van schulden
nu meer aandacht.
Voorliggende nota betreft ons plan van aanpak ten aanzien van het terugdringen van
problematische schulden door de inzet van preventie instrumenten.

2 Aanleiding + fase van besluitvorming

De nota is voor advies voorgelegd aan de commissie en wordt ter besluitvorming
aan de Raad voorgelegd.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad

Preventie instrumenten ten behoeve van het voorkomen of beperken van
schuldenproblematiek zijn breed inzetbaar. Het budget is echter beperkt zodat wij
een keuze maken met betrekking tot doelgroepen en de inzet van instrumenten.

In ons plan van aanpak stellen wij de volgende activiteiten voor:
 specifieke activiteiten gericht op jongeren
 specifieke activiteiten gericht op ouderen
inzet van buddy’s
 introductie budgetcursus en budgetbegeleiding voor mensen die

bijstandsafhankelijk worden
 inzet preventiemedewerker

4 Financiële paragraaf

In de begroting 2008 is een bedrag van€ 174.000,- opgenomen voor preventie
schuldhulpverlening. Van dit bedrag wordt€ 64.200,- bijgedragen aan het project
preventie huisuitzettingen.

Raadsstuk
B&W datum

Sector/afdeling
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(in te vullen door griffie)
(in te vullen door griffie)
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SZW/BB/2008/38096



Wij stellen voor het restantbedrag van€109.800 in te zetten ten behoeve van de 
inzet van preventie-instrumenten. Wij stellen voor dit bedrag als volgt te besteden;
€ 70.000,- voor budgetcursussen voor jongeren.
€ 30.000,- voor de begeleiding van ouderen met financiële problemen.
€ 5.000,- voor het realiseren van een buddyproject.
€ 4.800,- voor het ontwikkelen en bestellen van voorlichtings- en informatie

materiaal en de extra kosten ten aanzien van de preventiemedewerker.

De uitvoering van de budgetcursus voor jongeren en de begeleiding van de ouderen,
willen wij in handen geven van Stichting Kontext. Voor het buddyproject hebben
wij een voorstel gevraagd van stichting Humanitas.

Wij stellen voor€ 125.000 uit het Werkdeel Wwb te reserveren voor 
budgetbegeleiding voor mensen die zich melden voor een bijstandsuitkering.

5 Participatie / communicatie

Het advies van de Beleidsadvies commissie is bijgevoegd.

6 Planning

B&W: 29 april 2008
Commissie Samenleving: mei 2008
Raad: mei 2008

Wij stellen de raad voor:

1. in te stemmen met het plan van aanpak preventie schuldenproblematiek.

2. de kosten van het besluit ad€ 234.800 ten laste te brengen van de extra 
middelen in het kader van schuldhulpverlening zoals opgenomen in de
begroting 2008 (€ 109.800) en het restant ad € 125.000 ten laste te brengen van 
het Werkdeel Wet werk en bijstand.

De secretaris De burgemeester



Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. in te stemmen met het plan van aanpak preventie schuldenproblematiek.

2. de kosten van het besluit ad€ 234.800 ten laste te brengen van de extra 
middelen in het kader van schuldhulpverlening zoals opgenomen in de
begroting 2008 (€ 109.800) en het restant ad € 125.000 ten laste te brengen van 
het Werkdeel Wet werk en bijstand.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter
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1 Inleiding

De gemeente Haarlem voert schuldhulpverlening uit voor haar inwoners. Het aangeboden
product heeft een curatieve functie en werkt niet preventief. Wij hebben eerder de intentie
uitgesproken om naast de uitvoering van schuldhulpverlening, preventie instrumenten te
ontwikkelen en in te zetten met als doel verdere schuldenproblematiek te voorkomen of te
beperken.

Door het Rijk wordt gedurende de periode 2008–2011 jaarlijks extra geld beschikbaar
gesteld aan gemeenten om het aantal huishoudens met problematische schulden te beperken
Deze nota heeft als doel de voor 2008 beschikbaar gestelde middelen in te zetten ten behoeve
van de preventie van schuldenproblematiek.

Door het ontwikkelen van preventie instrumenten voor schuldenproblematiek en de inzet
hiervan kan de gemeente Haarlem haar burgers vroegtijdig instrumenten aanbieden ter
voorkoming van schulden. Daarnaast kan de inzet van preventie- instrumenten er ook voor
zorgen dat al bestaande schuldenproblematiek niet verder toeneemt.

Voorliggende nota betreft ons plan van aanpak ten aanzien van het terugdringen van
problematische schulden door de inzet van preventie-instrumenten.

2 Vraagstelling

Door op de doelgroep gericht preventiebeleid in te zetten, beogen wij te voorkomen dat het
aantal huishoudens met problematische schulden toeneemt. Hiervoor willen wij de door het
Rijk beschikbaar gestelde middelen voor schuldhulpverlening benutten.

3 Kader

De gemeente Haarlem voert schuldhulpverlening uit volgens de gedragscodes van de
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). De NVVK heeft in samenwerking met
andere kredietbanken en schuldhulpverleningsorganisaties een nieuwe werkwijze ontwikkeld.
Deze is gericht op de inzet van elementen als preventie en nazorg. Door preventie-
instrumenten te ontwikkelen en in te zetten voldoet de gemeente Haarlem aan de nieuwe
werkwijze van de NVVK.
Gelijktijdig met de invoering van de nieuwe werkwijze wordt gewerkt aan een certificering
van schuldhulpverleningsorganisaties. Deze certificering heeft als doel aantoonbaar te maken
welke organisaties volgens de gedragscodes van de NVVK werken en daarmee een
betrouwbare organisatie zijn op het gebied van de uitvoering van schuldhulpverlening.

De gemeente Haarlem is reeds actief op het gebied van voorkomen en bestrijden van
schuldenproblematiek. Sinds 2005 zijn er afspraken met NUON en PWN om afsluiting te
voorkomen. Daarnaast waren er al langere tijd afspraken met woningcorporaties om
uitzettingen te voorkomen. Er zijn enkele budgetcursussen uitgevoerd en gastelessen in het
voortgezet onderwijs gegeven. Onlangs heeft de Raad ingestemd met de nota Preventie
Huisuitzettingen1. In samenwerking met corporaties en de GGD beogen wij
schuldenproblematiek in een vroegtijdig stadium te onderkennen door direct actie te
ondernemen bij huurachterstanden.

1 Nota ‘Preventie huisuitzettingen’, 22 januari 2008, STZ/Wwgz/2008 7919
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In aansluiting op de landelijke campagne ‘Blijf positief’ wordt er twee- wekelijks een artikel
met besparingstips in de Stadskrant Haarlem gepubliceerd.

Voor cliënten van het team Bijzondere Doelgroepen zijn budgetbegeleidingstrajecten
ingekocht met als doel financiële problematiek ook voor deze specifieke groep hanteerbaar te
maken. Het betreft hier een experiment met een looptijd van één jaar.

De inzet van nieuwe preventie–instrumenten is bedoeld als aanvulling op reeds bestaande
initiatieven en zal doelgroepgericht ingezet worden. Op deze manier worden juist die groepen
bereikt die een verhoogd risico lopen in ernstige financiële problemen te komen.

4 Wijze van aanpak

Preventie instrumenten ten behoeve van het voorkomen of beperken van
schuldenproblematiek zijn breed inzetbaar. Het budget is echter beperkt zodat wij een keuze
maken met betrekking tot doelgroepen en de inzet van instrumenten.

4.1 Jongeren

Uit onderzoek van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) blijkt dat veel
jongeren schulden hebben. Ook Bureau Jeugdzorg Haarlem, het Regionaal Bureau Onderwijs
(RBO) en de afdeling Onderwijs van de gemeente Haarlem bevestigen dat veel jongeren
financiële problemen hebben.

Jongeren behoren tot de risicogroep omdat zij zich onvoldoende financieel bewust zijn en er
daardoor vaak sprake is van overbesteding. Dit leidt op termijn tot financiële problemen.
Financiële problematiek kan een ernstige belemmering vormen voor jongeren en kan een
negatieve invloed hebben op studie, werk en sociaal leven waardoor de kans op multi-
problematiek toeneemt. Het is dan ook van belang om juist bij jongeren vroegtijdig
instrumenten in te zetten ter voorkoming van problematische schulden.

Voor de doelgroep jongeren (tot 23 jaar) ontwikkelen wij de volgende activiteiten:
Het geven van voorlichting op middelbare scholen.
Het verspreiden van voorlichtingsmateriaal via het Jongeren Informatie Punt in de

bibliotheek
Het geven van budgetcursussen aan jongeren die dreigen in de financiële problemen te

komen of al financiële problemen hebben.

4.2 Ouderen

Naast jongeren lopen ook ouderen het risico in de financiële problemen te raken. Bij ouderen
is het ontstaan van financiële problematiek regelmatig gerelateerd aan financieel misbruik
door familie of bekenden. Daarnaast kunnen beginnende dementie, verslavingsproblematiek
en verstandelijke beperkingen ook een rol spelen in het ontstaan van de financiële
problematiek.

De ouderenadviseurs in Haarlem ervaren dat er in Haarlem ouderen zijn die door
bovengenoemde oorzaken te maken hebben met schuldenproblematiek. Deze ouderen zijn zelf
onvoldoende in staat een oplossing voor te vinden voor de ontstane problematiek en hebben
begeleiding nodig bij het op orde brengen van hun financiën en bij het aanvragen van een
schuldenregeling en/of budgetbeheer.
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Ten aanzien van de doelgroep ouderen willen wij met name het verder toenemen van al
bestaande financiële problematiek voorkomen. Ouderen die zich in deze situatie bevinden zijn
vaak moeilijk te bereiken. Voor ouderen die zich al in een problematische financiële situatie
bevinden is het van belang dat de financiële situatie zo spoedig mogelijk gestabiliseerd wordt.
De ouderenadviseurs worden ingezet voor het ordenen van de administratie en het aanleveren
van de gegevens bij de afdeling Schuldhulpverlening.

De ouderenadviseurs hebben daarnaast een specifieke aanpak ontwikkeld met betrekking tot
het voorkomen en beëindigen van financieel misbruik

4.3 Buddy-project

In het concept beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning is een voorstel opgenomen
met betrekking tot de inzet van buddy’s voor mensen met (dreigende) schulden. Met projecten
elders in het land zijn hier positieve ervaringen opgedaan. Het betreft een vorm van
vrijwilligerswerk waarbij mensen worden gekoppeld aan buddy’s die hen begeleiden in het 
traject van schuldhulpverlening, leren omgaan met het beschikbare budget en gebruik maken
van regelingen. De stichting Humanitas voert dit project in verschillende steden uit. Wij
stellen voor om€ 5.000,- te reserveren voor de realisatie van een buddyproject in Haarlem.

4.4 Introductie budgetcursus en begeleiding bij intake Wet werk en bijstand

Mensen die bijstandsafhankelijk worden hebben een vergroot risico op schulden. Bijvoorbeeld
wanneer de bijstandsafhankelijkheid gepaard gaat met een inkomensdaling, of wanneer de
bijstandsafhankelijkheid langer duurt.

Wij zijn voornemens om alle nieuwe bijstandsgerechtigden bij de intakeprocedure een aanbod
te doen op het gebied van budgetbegeleiding. Doel hiervan is om bijstandsgerechtigden te
begeleiden bij het afstemmen van hun uitgavenpatroon op de bijstandsuitkering en om
eventuele schulden direct aan te pakken of te voorkomen.

Dit instrument moet nog worden ontwikkeld. Vooralsnog ramen wij de kosten op€ 2.000 per 
persoon. Omdat dit aanbod belemmeringen voor re-integratie wegneemt, kunnen wij de inzet
van dit instrument ten laste brengen van het Werkdeel Wet werk en bijstand. De praktijk zal
moeten uitwijzen voor hoeveel klanten dit een zinvol aanbod is. Vooralsnog ramen wij dat dit
aanbod voor 25% van de jaarlijkse instroom bijstandsgerechtigden wordt ingezet. Gelet op de
start per september 2008 zullen de kosten in 2008 circa€ 125.000 bedragen.

4.5 Inzet preventiemedewerker

In de formatie van de afdeling schuldhulpverlening is rekening gehouden met de uitvoering
van preventietaken per 20082. De preventietaken op het gebied van schuldhulpverlening zijn
verwerkt in het takenpakket van de consulent schuldhulpverlening. Binnen de beschikbare
formatie hebben wij besloten de preventietaken in een aparte functie onder te brengen, te
weten de functie preventiemedewerker3.

2 Inrichtingsplan hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid, juni 2007
3 Nota ‘preventiemedewerker bij afdeling Schuldhulpverlening’, SZW/BB/2008/80029
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De preventiemedewerker heeft als taak het onderhouden van contacten en het bouwen aan
samenwerking met externe organisaties die een rol kunnen spelen in de uitvoering van de
preventie van schuldenproblematiek. Het betreft bijvoorbeeld de Voedselbank,
vrijwilligersorganisaties, onderwijs, thuiszorg en maatschappelijke organisaties.

Daarnaast willen wij bij het inzetten van de preventiemedewerker extra aandacht besteden aan
de groepen ouderen van allochtone afkomst en gehandicapten. De medewerker maakt hierbij
gebruik van al bestaande intermediairen in de stad, zoals moskeeën en belangenorganisaties
voor allochtonen en gehandicapten.

Tenslotte geeft de preventiemedewerker gastlessen op scholen en kan hij een bijdrage leveren
aan het ontwikkelen van lespakketten gericht op de financiële bewustwording. Ook heeft de
preventiemedewerker de taak voorlichtingsmateriaal en nieuwe preventie instrumenten te
ontwikkelen.

5 Financiële gevolgen

In de begroting 2008 is een bedrag van€ 174.000,- opgenomen voor preventie
schuldhulpverlening. Van dit bedrag wordt€ 64.200,- bijgedragen aan het project preventie
huisuitzettingen.

Wij stellen voor het restantbedrag van€109.800 in te zetten ten behoeve van de inzet van
preventie-instrumenten. Wij stellen voor dit bedrag als volgt te besteden;
€ 70.000,- voor budgetcursussen voor jongeren.
€ 30.000,- voor de begeleiding van ouderen met financiële problemen.
€ 5.000,- voor het realiseren van een buddyproject.
€ 4.800,- voor het ontwikkelen en bestellen van voorlichtings- en informatie materiaal en

de extra kosten ten aanzien van de preventiemedewerker.

De uitvoering van de budgetcursus voor jongeren en de begeleiding van de ouderen, willen wij
in handen geven van Stichting Kontext. Voor het buddyproject hebben wij een voorstel
gevraagd van stichting Humanitas.

Wij stellen voor€ 125.000 uit het Werkdeel Wwb te reserveren voor budgetbegeleiding voor 
mensen die zich melden voor een bijstandsuitkering.

6 Besluit

1. Het college verzoekt de Raad in te stemmen met het plan van aanpak preventie
schuldenproblematiek in met

2. De kosten van het besluit bedragen€ 234.800. Wij stellen voor om een bedrag ad € 
109.800 ten laste te brengen van de extra middelen in het kader van schuldhulpverlening
zoals opgenomen in de begroting 2008. Wij stellen voor€ 125.000 ten laste te brengen 
van het Werkdeel Wet werk en bijstand ten behoeve van budgetbegeleiding voor mensen
die zich melden voor een bijstandsuitkering.



Advies van de BAC bij het Plan van Aanpak, Preventie
Schuldproblematiek:

De BAC steunt het plan van de gemeente Haarlem om een meer pro-actief
schuldhulpverleningsbeleid te voeren zoals wordt aangekondigd in het “Plan 
van Aanpak”: Preventie schuldenproblematiek, Gemeente Haarlem, maart 2008,
auteur Petra van Dijk.
De BAC vindt het een goede zaak dat er een ‘Preventiemedewerker’ wordt 
aangesteld.

In dit Plan van Aanpak worden twee doelgroepen genoemd: jongeren en
ouderen. De BAC pleit er voor tevens andere kwetsbare groepen te noemen,
n.l. de gehandicapten en allochtonen.
Ook voor hen dient een ‘pro-actief’ beleid te worden opgesteld., 
Uit betrouwbaar recent onderzoek blijkt dat steeds meer gehandicapten in de
financiële problemen raken. Vijfentwintig procent, of wel één op de vier
gehandicapten, blijkt niet meer rond te kunnen komen.
(Ter vergelijking, bij de hele Nederlandse bevolking heeft zeven procent te
weinig inkomen om rond te kunnen komen). Vaak moeten zij schulden maken
om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
Het aantal werkenden onder mensen met een beperking was in 2005 gedaald
tot 39 procent. De rest van de mensen met een beperking is afhankelijk van een
uitkering of heeft zelfs helemaal geen inkomen.
In Haarlem wonen naar schatting 17.000 zelfstandig wonende mensen met een
matiger of ernstige lichamelijke beperking. De helft is ouder dan 65 jaar.
Gehandicapten noemen geldproblemen als het grootste knelpunt om hun draai
te kunnen vinden in de maatschappij. Het belemmert ze mee te doen aan
bijvoorbeeld sociale activiteiten.

De BAC ziet graag een definitie van de te hanteren leeftijdsgrenzen vermeld,
daar deze in de nota niet worden genoemd.

De BAC is van mening dat er, in verhouding tot de middelen (geld) die worden
gereserveerd voor jongeren,€ 75.000, te weinig middelen worden gereserveerd 
voor ouderen,€ 30.000.
De BAC vindt dat de schuldenproblematiek bij ouderen structureler van
karakter is, en grotendeels te wijten is aan feiten die buiten hun invloed vallen.
De BAC vindt overigens dat de oorzaken van schulden bij ouderen, in de nota
stigmatiserend worden weergegeven.

Een van de oorzaken van schulden bij ouderen heeft als oorzaak het AOW-gat:
de BAC mist hierover informatie in voornoemde nota.

De BAC steunt de plannen zoals vermeld in de notitie ‘Uitbesteding WWB 65 
plus aan de Sociale Verzekeringsbank (Bijlage A bij 2008/38125).
Hiermee kan het AOW gat worden gedicht.



Bij jongeren speelt problematische overconsumptie een grote rol bij het
ontstaan van schulden. En juist daarvoor is al een grote overheidscampagne
gestart:’Blijf positief’. Het lijkt de BAC verstandig om daar veel aandacht aan te 
besteden in plaats van het zelf nieuw te ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal
en preventie-instrumenten

De rol van ouders en scholen?
De BAC is van mening dat ouders er op gewezen mogen worden, dat zij hun
kinderen als kritisch consument opvoeden en keuzes leren maken.
Op scholen zou het onderwerp budgetteren een vast onderdeel moeten worden
van het lespakket. Dit is volgens de BAC een effectiever middel dan een
eenmalige voorlichting, die niet beklijft!

De BAC vindt dat de activiteiten die worden georganiseerd voor ouderen erg
mager afsteken bij die voor de jongeren.

Als het gaat om preventieve middelen, dan constateert de BAC een aantal
redenen voor het zogeheten ‘Niet-gebruik’ van de aanvullende bijstand.
O.a.: het ontmoedigingsbeleid en de bureaucratisering.

De BAC is van mening dat de preventieve middelen er voornamelijk gericht zijn
op individuele cliënten, er is minder aandacht voor bedrijven, zoals o.a. het
NUON en de PWN.
Het is n.l. gebleken dat de boetes, opgelegd door o.a. de nutsbedrijven en de
woningcorporaties, te hoog zijn en te snel worden opgelegd.
Soms zijn de boetes 2,5 keer zo hoog als de oorspronkelijke rekening en dit
komt regelmatig voor bij ex-gedetineerden.

Als preventief middel stelt de BAC ook voor dat de gemeente Haarlem zijn
invloed uitoefent op voornoemde bedrijven, zodat het boetebeleid kan worden
aangepast.

Bij punt 4.4 overige initiatieven: wordt weer gesproken over de nota ‘Preventie 
Huisuitzetting’ (nummer: 2008/7919 ): de BAC vraagt zich af waarom dit 
opnieuw wordt aangehaald in een plan dat betrekking heeft op bepaalde
doelgroepen?

En: tegelijkertijd willen we aangeven dat deze nota niet in de BAC besproken
is.

Haarlem, 9 april 2008

Namens de leden van de BeleidsAdviesCommissie

Clazina Zwanenberg
Coördinator Platform Minima Organisaties



Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.
Zijlsingel 1, 2013 DN Haarlem * Telefoon , telefax
www.haarlem.nl

Geachte mevrouw Zwanenberg,

Wij hebben uw advies betreffende onze nota ‘Plan van aanpak preventie 
schuldhulpverlening’ ontvangen. Wij beschouwen het advies van de
Beleidsadviescommissie als een positieve stimulans voor de start van onze
preventieactiviteiten.
In uw advies noemt u nog enkele aandachtspunten.

De BAC pleit voor een aanpak gericht op meerdere doelgroepen dan jongeren en
ouderen. Specifiek vraagt u aandacht voor gehandicapten en allochtonen. Echter, de
beperkte financiële middelen dwingt ons tot het maken van keuzes. Dat neemt niet
weg dat wij samen met andere organisaties in de stad zullen onderzoeken hoe wij
ook ten aanzien van andere doelgroepen schuldenproblematiek kunnen voorkomen.
Daarnaast zal de nog aan te stellen preventiemedewerker extra aandacht aan deze
kwetsbare groepen besteden.

U heeft vraagtekens bij de verdeling van middelen over de doelgroepen. Voor
jongeren wordt een groepsaanpak voorgesteld: budgetcursussen gebeurt in groepen.
Voor ouderen wordt individuele begeleiding georganiseerd. Hierdoor zijn de kosten
per doelgroep verschillend, terwijl het aantal deelnemers gelijk is.

Wij zijn blij met uw steun voor de overdracht van de bijstandsverlening 65+ aan de
Sociale Verzekeringsbank.

In uw advies doet u een aantal inhoudelijke suggesties. U vraagt aandacht voor
onder meer de rol van ouders en scholen, het niet-gebruik van bijzondere bijstand,
de samenwerking met de nutsbedrijven en woningcorporaties.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Retouradres Postbus 203, 2000 AE Haarlem
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Volhardingstraat 2
2032 SX Haarlem
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Wij zullen deze zeker betrekken bij de verdere concretisering van onze voorstellen.
De aan te stellen preventiemedewerker zal te zijner tijd met u en met andere
maatschappelijke organisaties contact opnemen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders


