
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

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. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

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

aan de Raad voorgelegd. 

 

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 
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Plan van aanpak preventie schuldhulpverlening 

 

 

RAADSSTUK 

 

 

 

 

  

Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

101/2008 

101-2 

 

 

 

 

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.  

 

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.  

 

Participatie / communicatie 
Het advies van de Beleidsadvies commissie is bijgevoegd. 

 

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. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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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………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

 


