
Initiatiefvoorstel Schuldhulpverlening juli 2015 

PvdA Eindhoven  

 

 

Inleiding 

De armoede in Nederland neemt nog steeds toe. Ondanks dat we langzaam uit het crisisdal 

kruipen en in onze regio de banenmotor op gang komt. Veel gezinnen leven in armoede; vorig jaar 

met het uitkomen van het armoede-signalement waren dat nog 2.5 miljoen huishoudens in 

Nederland. De Eindhovense getallen spreken ook voor zich, maakten vorig jaar nog 450 

huishoudens gebruik van de voedselbank, tijdens hun 10 jarig bestaan hoorde ik zelfs dat meer dan 

500 huishoudens in de rij staan voor een voedselpakket.  

 

Nu de WIJteams aan het werk zijn in de wijken krijgt de schuldenproblematiek in Eindhoven meer 

en meer een gezicht. Van de huishoudens waar de generalisten van WIJeindhoven aan de 

keukentafel zit kampt 90% ook met een schuldenproblematiek. Een ongelofelijk aantal.  

 

Ook in Eindhoven is een toenemend gebruik van de bijzondere bijstand, de overige 

minimaregelingen en de vraag naar schuldhulpverlening. Gaf de gemeente via de wet bijzondere 

bijstand  eerst ca. 9 ton uit aan bewindvoerderskosten; naar 1,6 miljoen (vorig jaar in september) 

bij de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 30 juni jl. sprak inspreker van SME zelfs van 2 

miljoen. Onacceptabele cijfers!  

 

Het Ombudsteam van de PvdA Eindhoven heeft vorig jaar in september een maatschappelijke 

verkenning uitgevoerd. Zij spraken met hulpverleners uit het Eindhovense werkveld, met hun 

cliënten, het bedrijfsleven, bewindvoerders; allen zeer betrokken bij de schuldhulpverlening en 

armoede in Eindhoven.  De PvdA is op pad gegaan met “Waar lopen zij tegenaan, wat kan beter, 

wat gaat er goed.” In de gesprekken deelden zij hun kennis en ervaring, en vooral uitten zij hun 

zorg dat de schuldhulpverlening anders en beter zou kunnen. Alle aanbevelingen zijn verzameld in 

het pamflet ‘Schuldhulpverlening in Eindhoven’ . Met name deze aanbevelingen zijn gebruikt voor 

dit initiatiefvoorstel.  

 

Naast de voorzieningen voor minima die we in Eindhoven al kennen, met een verzachtend 

karakter, is het goed ook te kijken naar andere middelen die meer perspectief bieden voor de 

toekomst en op z’n minst ook preventief werken.  

Inmiddels zijn we zover dat Eindhoven een van de pilotsteden is van het Goede Gierenfonds. In 

twee Eindhovense  wijken wordt met in totaal 20 gezinnen gestart met de pilot van het Goede 

Gierenfonds. Een saneringsfonds was een van de aanbevelingen, nu met het Goede Gierenfonds 

willen we dit experiment de ruimte gunnen. We worden graag op de hoogte gehouden door de 

wethouder hoe dit experiment loopt, wanneer er een beslissingsmoment is over de pilot en 

wanneer het succesvol blijkt wanneer een eventuele implementatie volgt naar de rest van de stad. 

Als dit experiment werkt, zou dat mooi zijn want In Eindhoven streven we naar een inclusieve 

samenleving, waarin iedereen mee doet.  

 

In een samenleving waarin het enerzijds steeds beter gaat en anderzijds er steeds meer ‘armen’ bij 

komen moet de ernst van schuldenproblematiek niet worden onderschat en kunnen we niet 

wachten Terwijl het experiment loopt tikt de klok door en denken wij dat het goed is aandacht te 

blijven vragen voor schuldhulpverlening en wat daar anders in kan.  
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De PvdA stelt met dit initiatiefvoorstel voor het college van burgemeester en wethouders 

opdracht te geven om: 

1. te onderzoeken of er een ‘Keurmerk bewindvoerders’ kan worden ingevoerd; 

2. preventieve training met begeleide nazorg in te zetten ter voorkoming van recidive; 

3. meer aandacht te besteden aan preventie van nieuwe doelgroepen (jongeren, vrouwen, 

ouderen  en ZZP-ers); 

4. te onderzoeken in hoeverre cliënten schulddienstverlening een verkorting van de wachttijd 

Participatiewet kunnen krijgen en/of ‘bevriezing’ van de inschrijftijd; 

5. de mogelijkheden te onderzoeken van een beheerrekening via de gemeente; 

6. te onderzoeken in hoeverre een soepeler beleid mogelijk is ten aanzien van ophogingen bij 

vorderingen. 

 

Dit voorstel gaat uit van een integrale aanpak waarbij op een andere manier naar schuldhulp wordt 

gekeken met aandacht voor preventie, training en nazorg. Met dit initiatiefvoorstel zorgen we 

ervoor dat op langer termijn minder maatschappelijke middelen worden aangesproken. Dit 

voorstel is een pleidooi voor minder bewindvoerderstrajecten. Daardoor geven we  minder uit aan 

uitvoeringskosten en aan kostbare saneringstrajecten. Kwetsbare Eindhovenaren die beschermde 

bewindvoering nodig hebben geven we door een keurmerk  de mogelijkheid te kiezen uit een 

aanbod van betrouwbare bewindvoerders. Jongeren laten we niet met een schuld hun toekomst 

tegemoet gaan. Ouderen laten we liever niet hun arbeidzame  leven afsluiten met grote schulden. 

Werken loont en wie werkt aan inkomstenverbetering wordt daarin gesteund.  

 

Bovenal hopen we dat dit voorstel ervoor zorgt dat schuldenproblematiek minder bevoogdend, 

bestraffend, kleinerend zal zijn en vooral meer ondersteunend, emanciperend en versterkend.  

 

 

1. Voorstel ‘Keurmerk bewindvoerders’ 

Ondanks dat we inzetten op zo min mogelijk bewindvoerderstrajecten in dit voorstel blijft er helaas 

een groep mensen die niet zonder een beschermende bewindvoering kunnen.  

Mensen die hun administratie nooit onder de knie zullen krijgen; die kampen met een mentale 

beperking, laaggeletterd zijn of psychische klachten hebben.  

 

Voor hen en alle anderen die gebruik maken van bewindvoerders stellen wij  een keurmerk voor 

bewindvoerders voor. Je moet een goede keuze kunnen maken wie je financiën voor je beheert als 

je daar zelf niet toe in staat bent.  

 

Argumenten ‘Keurmerk bewindvoerders’ 

De bewindvoerders worden in geval van wsnp of beschermde bewindvoering toegewezen in een 

rechterlijk procedure, daarmee zou je verwachten dat je kunt rekenen op een betrouwbare 

bewindvoering echter blijkt uit de praktijk dat de RC’s de lijst met ‘betrouwbare’ bewindvoerders 

niet goed genoeg controleren. Aangezien het ‘systeem’ blijkbaar faalt zouden wij  toch willen 

aandringen op een Eindhovense keurmerk voor bewindvoering. 

 

De kwaliteit van hulpverleners en dan met name bewindvoerders in de schuldhulpverlening is niet 

altijd op orde. Er wordt door sommige bewindvoerders geld verdiend over de rug van mensen met 

schulden of nog erger voldoen zij niet de betalingsverplichtingen voor hun klant. Malafide 

bewindvoerders hebben vrij spel, aangezien dit nog steeds een vrij beroep is.  Een slechte zaak 

wanneer de vraag toeneemt. Ondanks dat er landelijk gewerkt wordt aan een uniforme 
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beroepscode is dit nog niet geregeld en aangezien de nood groot is zou ik u willen verzoeken de 

mogelijkheden te onderzoeken van een Eindhovens keurmerk voor bewindvoerders.  

Aansluiten bij een bestaand keurmerk heeft niet de voorkeur aangezien er steeds meer zelf in het 

leven geroepen keurmerken opduiken. De betrouwbaarheid van zo’n keurmerk is daarmee ook 

niet gegarandeerd. Daarom spreken we ook over een Eindhovens Keurmerk. (naar voorbeeld van 

het Eindhovense duurzame keurmerk, waarbij ondernemers zelf kunnen aangeven of ze hier aan 

mee willen en zich committeren aan gedragsregels en daar ook op gecontroleerd worden) Hoe het 

Eindhovens Keurmerk ontwikkeld wordt, wat de regels zijn, daar kunnen experts zich nog over 

buigen.  

We zijn er ons bewust van dat een gemeente geen adviezen mag geven welke bureau’s ‘deugen’. 

Met een keurmerk kan er op een goede manier toch gekozen worden en daagt de ondernemers uit 

te excelleren in hun dienstverlening en om maatschappelijk goed en verantwoord te ondernemen.  

 

 

2. Voorstel ‘preventieve training en nazorg als oplossing voor recidive’ 

Er moet in de aanpak meer aandacht komen voor sturing op motivatie en gedragsverandering. Zet 

in op trainingen voor wie niet goed met geld om kan gaan en begeleid mensen bij het behalen van 

de ‘schone lei’. Investeer in getrainde vrijwilligers die als tandem-maatje nazorg kunnen bieden. 

Onderzoek of innovatieve ict oplossingen (simulatie programma’s) bij kunnen dragen aan het leren 

omgaan van geld, maken van budget keuzes en een goed financieel beheer. Denk ook aan (niet 

georganiseerde) vrijwilligers, noem ze ‘mantelzorgers in de armoede’ die een naaste helpen met 

hun administratie, dat daar een goede achtervang voor is, waar zij terecht kunnen met complexe 

vraagstukken.  

 

Argumenten ‘preventieve training en nazorg als oplossing voor recidive’ 

Tijdens het saneringstraject kun je de mensen al trainen (evt met een simulatie administratie) en 

voorbereiden op een zelfstandig gerunde administratie.  

De huidige aanpak maakt afhankelijk en na drie jaar weet je nog niet hoe je zelfstandig je 

administratie moet voeren. Verantwoordelijkheid wordt uit handen genomen, de bewindvoerder 

zorgt voor de betaling van de vaste lasten en je ontvangt leefgeld per week. 

 

Training in combinatie met begeleide nazorg voorkomt recidive. Na de schuldsanering laten we 

deze mensen niet aan hun lot over, maar bieden we ze mogelijkheden om samen met iemand* 

financieel beheer te doen. Getrainde vrijwillige tandem-maatjes* waarbij samengewerkt wordt 

'naast' de schuldenaar in tandemverband. Bij voorkeur getrainde ervaringsdeskundige vrijwilligers.  

 

 

3. Voorstel ‘aandacht voor preventie nieuwe doelgroepen’  

Er moet meer aandacht zijn voor preventie. Jongeren (oa. schulden door veranderende regel- en 

wetgevingen), vrouwen (zie onderzoek BUS en Zet, steeds meer vrouwen leven in armoede, 

motiveren naar economische zelfstandigheid) en ZZP-ers (slecht financieel beheer en lege 

orderportefeuille) verdienen hierbij de aandacht.  

 

Jongeren: a/ Bijvoorbeeld schulden van jongeren bevriezen in ruil voor startkwalificatie. 

startkwalificatie zorgt voor tweederde kwijtschelding; eenderde onderwijs, eenderde fonds en 

eenderde zelf.  Door een startkwalificatie heb je meer kans op een baan en een eerlijke kans op 

een zelf verdiend inkomen. Dit kan verstrekkende financiële gevolgen voorkomen op oudere 

leeftijd.  

b/ Jongeren die door hun ouders ‘uitgeschreven’ worden omdat er sprake is van schulden of om 

andere redenen raken rechten kwijt, krijgen te maken met nog veel grotere problemen. Een 

beperkende maatregel zou kunnen zijn dat ouders hun thuiswonende kinderen niet zondermeer 

uit kunnen schrijven zonder dat er een nieuw adres bekend is.  
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Vrouwen: Breng vrouwen en armoede in beeld, geef ze een gezicht. Genderspecifieke cijfers 

kunnen bijdragen aan interventies speciaal voor deze doelgroep. Vrouwen die financieel 

afhankelijk zijn kunnen gebruik maken van programma’s zoals ‘Kracht’, maar maak dit ook mogelijk 

voor vrouwen in de bijstand.  Geef ze perspectief op een betere (werkende) toekomst. (Wat is er 

terechtgekomen van de afspraken die gemaakt zijn in juni ? 

http://www.krachtontour.nl/deals/deals-regio-eindhoven/ )  
 

Ouderen Ontwikkel initiatieven voor ouderen die tot de  'harde kern' armen behoren, zodat ook zij 

uitzicht krijgen op een beter bestaan.  Eindhoven als industriestad in de vorige eeuw komen we 

vandaag de dag ouderen tegen die vaak laag opgeleid zijn en zonder startkwalificatie aan hun 

werkend leven zijn begonnen of in het geval van veel vrouwen hebben zij zelfs nog nooit gewerkt, 

maar voor hun gezin gezorgd. Ook in de groep ouderen zijn het dus vooral vrouwen (vaak 

alleenstaand). Om deze groep te minimaliseren in de toekomst denken wij dat preventieve 

initiatieven zoals die van ‘Kracht’ aansluiten en nog meer aandacht verdienen.  

 

ZZP’ers: Laat deze mensen niet verzuipen, maak bekend dat er ook regelingen zijn voor wie het als 

eenpitter niet red.  Faciliteer netwerken of ontmoetingen waarbij gevestigde succesvolle 

ondernemers en deze groep minder fortuinlijke ZZP’ers elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Argumenten ‘aandacht voor preventie nieuwe doelgroepen’  

Juist bij deze groepen is het zaak schuldenproblematiek vroegtijdig aan te pakken en te begeleiden 

om erger te voorkomen. Wat betreft de doelgroepen willen we geen mensen of 'doelgroepen' 

uitsluiten, maar aandacht vragen voor oa. 'de nieuwe armen' en  willen we weten wat er precies 

speelt en wat passende maatregelen kunnen zijn. We willen zeker geen mensen buitensluiten maar 

juist deze zogenaamde nieuwe armen in beeld brengen, dat maakt de weg open voor maatwerk. 

Door extra aandacht te vragen kunnen we hopelijk voorkomen dat er niet meer problemen 

ontstaan. We hopen dat signalen eerder worden opgepikt, zodat er tijdig geïntervenieerd kan 

worden.  

 

4. Voorstel ‘werken moet lonen, verkort de wachttijd WWB in dringende situaties’ 

Verkort de wachttijd voor de WWB, zeker  wanneer cliënten gebruik maken of afkoersen op 

schulddienstverlening. Graag stellen wij voor te onderzoeken in hoeverre cliënten 

schulddienstverlening een verkorting van de wachttijd op WWB kunnen krijgen.  

Een andere optie is de inschrijving te ‘bevriezen’.  

Denk ook aan problematieken rondom ex-gedetineerden. 

 

Argumenten ‘werken moet lonen, verkort de wachttijd WWB in dringende situaties’ 

Wie bijdraagt aan het verhogen van de eigen inkomsten door een (tijdelijke) baan te accepteren 

wacht een nieuwe inschrijving voor een uitkering met de daarbij gepaarde wachttijd.  Tijdelijk 

werk, bijvoorbeeld van een maand is niet aantrekkelijk omdat je het risico loopt opnieuw een 

uitkering te moeten aanvragen en daar zit weer een periode van rechtmatigheidsonderzoek plaats. 

Oplossing zou zijn het bevriezen van de uitkering zodat tijdelijk werk loont en de uitkering kan 

herleven bij beëindiging van het tijdelijke werk. 

Momenteel is de wachttijd in Eindhoven 25 werkdagen, vier weken dus, en voor wie het nodig is 

kan er een voorschot gegeven worden. Dit brengt extra uitvoeringskosten met zich mee en 

ontstaan nu onnodig schulden, waardoor mensen van de regen in de drup komen en er vervolgens 

onnodig veel maatschappelijke kosten gemaakt moeten worden om dit te herstellen. 

 

5. Voorstel ‘de beheerrekening’ 

Onderzoek de mogelijkheden van een beheerrekening via de gemeente. Huur- en zorgtoeslag en 

een gedeelte van de uitkering worden gestort op de beheerrekening waaruit de vaste lasten 

worden betaald.  
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Argumenten ‘de beheerrekening’ 

Ook al lijkt deze voorziening niet gunstig te werken voor de ‘eigenkracht’, toch kunnen we hier 

problemen mee helpen voorkomen. Voor wie het niet onder de knie krijgt om zelfstandig de vaste 

lasten te betalen met de onvermijdelijke consequenties is dit een goed hulpmiddel om uit de 

problemen te blijven.  

 

 

6. Voorstel ‘Geef het goede voorbeeld’ 

Zou de gemeente Eindhoven zelf minder streng kunnen innen en het opleggen van 

aanmaningskosten achterwege kunnen laten bij wie reeds in een schuldhulptraject zit? Het is een 

feit dat ophogingen (aanmaningskosten) op betalingen die niet geïnd kunnen worden redelijk 

zinloos zijn.  

Nog sterker het maakt de totaal schuld groter.  

 

Argumenten ‘Geef het goede voorbeeld’ 

Als de gemeente zelf op een andere manier omgaat met schulden en het innen van boetes maakt 

dat overleg en onderhandelingen met andere schuldeisende partijen wat eenvoudiger. Daarmee 

geeft de gemeente het ‘goede voorbeeld’ en geeft dit hopelijk meer opening bij andere 

schuldeisers om dit voorbeeld te volgen. 

 

 

Slotwoord 

Er is een enorme industrie gaande omtrent de armoede, incasseren van geld, webwinkels die 
verleiden tot nog meer uitgaven, schulddienstverlening, deurwaarders… Vaak met onzinnige 
maatregelen die de mensen niet verder helpen, nog sterker, waardoor ze nog verder en dieper in 
de put raken.  
We gaan de armoede niet in 1 keer oplossen. Maar alles wat we kunnen doen op lokaal niveau, 
waar wij als stad wél invloed op kunnen hebben, kunnen we aanpakken! De stad heeft haar 
aanbevelingen gedaan. Er is nu een voorstel, die passen in preventie, zorg voor elkaar en eigen 
kracht om het vol te houden.  

De uitgaven van gemeenschapsgeld rijzen de pan uit. Begeleidingskosten worden vaak uit de 
bijzondere bijstand betaald. Vorig jaar was dat nog 1,6 miljoen en we stevenen af op de 2 miljoen 
die de gemeente Eindhoven vergoedt aan bewindvoeringskosten via de wet bijzondere bijstand. 
Alleen al daarom. 

Maar meer nog de Eindhovenaar die ‘s morgens opstaat en niet weet waar die het halen moet, die 
gebukt gaat onder geldzorgen en daardoor nauwelijks nog kan functioneren. Die schaamte voelt, 
nauwelijks nog ergens komt en sociaal geïsoleerd raakt. Die zijn kinderen niet elke ochtend een 
ontbijt of warme maaltijd kan bieden. Ook dat zijn Eindhovenaren en die mogen we niet in de kou 
laten staan! Geef ze perspectief en blijf naast ze staan, reik ze de helpende hand aan.  In Eindhoven 
doet iedereen mee! 
 

De PvdA vraagt de raad om in te stemmen met de richting van de genoemde voorstellen en het 

college vragen wij om dit op te pakken en indien nodig onderdelen uit dit voorstel ter finale 

besluitvorming aan de raad voor te leggen. 

 

  

  

Een ontwerpraadsbesluit bied ik u hierbij aan. 

  

Ellen Schoumacher, raadslid  
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PvdA Eindhoven  

3 juli 2015  
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Ontwerpraadsbesluit 

  

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het initiatiefvoorstel van raadslid mw. E. Schoumacher (PvdA) ‘Schuldhulpverlening’ 

aangeboden d.d. …. 

  

besluit het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven om: 

  

1. te onderzoeken of er een ‘Eindhovens Keurmerk bewindvoerders’ kan worden ingevoerd; 

2. preventieve training met begeleide nazorg in te zetten ter voorkoming van recidive; 

3. meer aandacht te besteden aan preventie van nieuwe doelgroepen (jongeren, vrouwen en 

ZZP-ers); 

4. te onderzoeken in hoeverre cliënten schulddienstverlening een verkorting van de wachttijd 

Participatiewet kunnen krijgen en/of ‘bevriezing’ van de inschrijftijd; 

5. de mogelijkheden te onderzoeken van een beheerrekening via de gemeente; 

6. te onderzoeken in hoeverre een soepeler beleid mogelijk is ten aanzien van ophogingen bij 

vorderingen. 

  

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ….. 

  

R. van Gijzel, burgemeester 

  

J. Verheugt, griffier 
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