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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 RvO vragen over het verkorten schuldsanering Haarlem

Geachte heerZohri,

Op 12 april 2021 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het verkorten van de schuldsanering in

Haarlem.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw

brief bij deze antwoordbrief.
1.

Bent u op de hoogte van het voorzet die gemeente Utrecht heeft genomen om schuldsanering te

verkorten?
Antwoord:
Ja, het college is op de hoogte van het plan van de gemeente Utrecht om vanaf 1 juni 2021 schulden

sneller te kunnen laten starten met een schuldregeling. Vervolgens is in het plan opgenomen dat
zodra een traject van schuldsanering goed loopt, de afbetaling (beoogd voor het laatste jaar tot een

maximum van € 1.000) kwijt te schelden. Utrecht schat in dat de kwijtschelding hen op jaarbasis
€100.000 tot €150.000 kost.
2.

Gaat u dit verder ook uitwerken in de gemeente Haarlem?
•

Zo nee, waarom niet?

•

Zo ja, wanneer kunnen we de aanpassing terugzien in het nieuwe beleidsvisie armoede en

schulden ?

Antwoord:

Ja, het college gaat 'het sneller schulden regelen' verder uitwerken. Dit zorgt er tenslotte voor dat
inwoners - en met hen het hele gezin - eerder van de stress van de schulden verlost zijn. In de
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nieuwe beleidsvisie armoede en schulden1 staan hiervoor drie grote acties benoemd waar dit jaar

invulling aan wordt gegeven. Deze acties betreffen aanpassing van de dienstverlening gekoppeld aan
veranderingen op vlak van automatisering. Hierdoor kan het college inwoners meer kans bieden om

sneller schuldenzorgvrij te zijn.
Allereerst gaat Haarlem aansluiten bij het digitale Schuldenknooppunt2 waardoor via een directe

systeemverbinding met schuldeisers de correspondentie over schuldvoorstellen en akkoorden sneller
verloopt.

Ten tweede heeft het college een contract afgesloten met de Nederlandse Kredietbank3, zodat
Haarlem naast een driejarig schuldbemiddelingstraject ook over kan gaan tot het verstrekken van
saneringskredieten. Hiervoor is een systeem-aanpassing nodig en nadere scholing van de
schulddienstverleners.

Als derde stap kan in een project de systeem-implementatie van collectief schuldregelen4 starten. Dit
maakt het mogelijk met een 30-tal landelijke schuldeisers - gebruikmakend van het

Schuldenknooppunt - direct tot een akkoord te komen.
Projecten rondom systeemkoppelingen vragen tijd en kosten geld. Voor deze aanpak stelt het college

voor dit jaar gebruik te maken van de incidentele middelen aan Haarlem toegekend in de

Decemberrapportage 2020.
Het college ziet budgettair geen ruimte tot kwijtschelding van de afbetaling in het derde jaar tot

maximaal € 1.000. Verwacht wordt dat in Haarlem voor circa 50 klanten per jaar een schuldsanering

via de Kredietbank zal gaan lopen. Dit zou jaarlijks vragen om een budget van € 50.000.

Bovengenoemde acties vragen al om aanvullend structureel budget in de begroting, waar het Rijk
geen middelen tegenoverstelt. Daarnaast stuurt het college liever op redzaamheid en het behouden
van de schone lei door de inzet van budgetcoaches en de trajectbegeleiding van jongeren in
NewFuture via de jongerenhulpverlening van perMens (voorheen StreetcornerWork).

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

mr. C.M. Lenstra

de burgemeester,

drs. J. Wienen

1 https://gemeentei
'!uur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2020/26-november/19:30/Beleidsvisie-armoedeen-schulden
2 https://www7Schuldenkn00ppunt.nl
3 https://gerneentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2021/19januari/WW/Garantstelling-voor-verstrekken-saneringskrediet-via-Kredietbank-Nederland
4 https://www.nwk.nl/thema/collectief-schuldregelen
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