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Motie 'Jongeren en schulden'

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 7 november 2016, in
beraadslaging over de begroting 2017;

Overwegende dat:

- uit landelijke cijfers blijkt dat bijna 50% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar 
schulden heeft;
een deel van deze jongeren door hun problematische schulden niet in staat is hun 
leven op te bouwen door opleiding en/of werk;

- veel schulden groter worden door de boetes ten gevolge van het hebben van 
schulden (incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, boetes voor te laat 
betalen enz.];

- het hebben van een inkomen de voorwaarde is om schulden te kunnen afbetalen, 
en dat een deel van deze jongeren niet aan deze voorwaarde kan voldoen en er 
dus geen schuldsanering kan plaatsvinden;

- jongeren te allen tijde zelf verantwoordelijk blijven voor (het afbetalen van] hun 
schulden en zij moeten leren omgaan met hun geld;
de schuldenproblematiek niet kan worden teruggedrongen zonder onorthodoxe 
middelen in te zetten;

- een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek alleen kan slagen als de 
gemeente, jongeren en schuldeisers samenwerken;

Roept het college op:

- om inzichtelijk te maken, middels een onderzoek, hoeveel jongeren het in 
Haarlem betreft;

- om tevens onderzoek te doen naar de onderliggende factoren van de geschetste 
problematiek;

- en op basis van die informatie de raad te rapporteren voor de behandeling van de 
kadernota van 2017, dan wel in samenspraak met betrokkenen 
(schuldhulpmaatjes, jongerenwerk en CJG15+] te komen met een plan van 
aanpak.
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Motie: 'Artikel 1 Grondwet' 0?4/ OLOa. 1^144
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 7 november 2016, in 
beraadslaging over de begroting 2017;

Overwegende dat,

op veel plaatsen in de wereld de spanning tussen bevolkingsgroepen oploopt;
minderheden op bijvoorbeeld religieus gebied onder druk komen te staan;
in Nederland steeds vaker berichten van onheus behandelen van mensen met een bepaalde
geaardheid gesignaleerd worden;
intolerantie oprukt;
artikel 1 van onze Grondwet het gelijkheidsbeginsel en het verbod op discriminatie 
verwoordt;
artikel 1 alle leden van de gemeenteraad van Haarlem, het college en de ambtelijke 
organisatie bindt;
dat het zinvol is deze binding uit te dragen door de tekst van artikel 1 goed zichtbaar in de 
raadzaal en in de hal van de Publieksdienst aan te brengen (in de stijl van de ruimtes);

verzoekt het college de tekst van artikel 1 Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

aan te laten brengen in de genoemde ruimtes;


