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Geachte heer Hoogendijk,
Vraag 1

Hoeveel mensen uit Vlaardingen hebben zich in 2017 voor schuldhulp verlening bij
Stroomopwaarts aangemeld?
Antwoord

Er hebben zich 490 inwoners uit Vlaardingen bij Stroomopwaarts aangemeld voor schuidhulpverlening.
Niet alle inwoners die zich aanmelden voor schuldhulpverlening komen daadwerkelijk voor
schuidhulpverlening in aanmerking.
Vraag 2
Hoeveel mensen in totaal uit Vlaardingen zitten in de schuldhulpverlening?
Antwoord

Er zitten 613 inwoners uit Vlaardingen in de schuldhulpverlening. Uiteraard zitten er ook inwoners uit
Vlaardingen in de schuldhulpverlening waarbij het traject voor 2017 is gestart.
Vraag 3

Hoe lang is de wachttijd voor dat men geholpen wordt?
Antwoord

Er is geen wachtlijst voor schuldhulpverlening. Het reguliere proces ziet er als volgt uit. Wanneer een
burger zich via de website van Stroomopwaarts meldt voor schuldhulpverlening kan hij/ zij de week er op
deelnemen aan een informatie- en adviesbijeenkomst. Op grond van deze bijeenkomst kan de burger
besluiten een aanvraag in te dienen. Wanneer de aanvraag compleet is, duurt het maximaal twee weken
voordat een burger een intakegesprek met een consulent heeft.
In crisissituaties kunnen burgers binnen drie werkdagen terecht bij Stroomopwaarts.
Vraag 4
Wat is de gemiddelde doorloop tijd voordat een traject van een schuldenaar kan starten?
Antwoord

Een schuldhulpverleningstraject kan uit 2 fases bestaan. De stabiliteitsfase en de schuldregelingsfase. In
de stabiliteitsfase is het doel rust creëren in de situatie van de klant.
Dit houdt o.a. in dat de klant het juiste inkomen moet doorgeven aan de belastingdienst, controleren of er
recht is op toeslagen of het beëindigen van onnodige abonnementen.
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Een hulpverleningstraject ingaan wanneer er sprake is van een verslaving of andere psychosociale
problemen. In vrijwillige budgetbeheer treden of beschermingsbewind aanvragen als dit noodzakelijk
wordt geacht. Samenvattend houdt dit in dat alle zaken op orde gebracht moeten worden om de kans
van slagen in het minnelijke traject te vergroten. Duur van deze fase is afhankelijk van de inspanningen
van klant.
In fase 2, de schuidregelingsfase wordt een werkmethode aangehouden van 120 dagen. Deze termijn
start wanneer het plan van aanpak is getekend.
Binnen deze periode moet duidelijk worden of een minnelijke schuldenregeling opgezet kan worden
tussen de schuldeisers en de klanUschuldenaar. De stappen in het 120 dagen model bestaan uit:
V De afloscapaciteit van de schuldenaar vaststellen. Er zijn minimumbedragen vastgesteld
door de NVVK wanneer er geen sprake is van afloscapaciteit.
V Schriftelijk de hoogte van de vordering opvragen bij de schuldeisers.
V Een betalingsvoorstel doen aan de schuldeisers.
V Een dwangakkoord indienen bij de rechtbank als er sprake is van een weigerachtige
schuldeiser, met als doel de schuldeiser verplichten tot medewerking.
Wanneer alle schuldeisers akkoord zijn gegaan is er sprake van een geslaagde minnelijke
schuldregeling. De schuldenaar wordt jaarlijkse opgeroepen voor een hercontrole en moet in beginsel
voor een periode van 3 jaar, elke maand een bedrag reserveren voor schuldeisers, wat jaarlijks wordt
uitbetaald.
Vraag 5
Kunt u ons een overzicht geven van hoe hoog de schulden zijn bij hoeveel van deze mensen?
Antwoord
De gemiddelde schuidvordering per huishoudens van inwoners in Vlaardingen in een
schuldhulpverleningstraject 2017 is € 65.430,-.
Vraag 6
Een andere conclusie van de Ombudsman is dat gemeenten niet kijken naar de kwetsbare positie
van kinderen. Is er een speciale aanpak in het geval er kinderen in het geding zijn? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
Bij het berekenen van het vrij te laten bedrag wordt rekening gehouden met de gezinssamenstelling,
betreft het een alleenstaande, een alleenstaande ouder, een gezin met kinderen of een echtpaar.
Op 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnota armoedebeleid MVS 2016-2019 vastgesteld.
In het verlengde hiervan heeft het college het daarbij behorende activiteitenplan armoedebestrijding MVS
2016-2019 vastgesteld en is de gemeenteraad op 22 november 2016 hierover geïnformeerd. Een van de
beleidsdoelstellingen benoemd in het activiteitenplan is het vergroten van de maatschappelijke
participatie van kinderen. In 2017 bent u geïnformeerd over onze samenwerking met Stichting Leergeld,
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.
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Voor kwetsbare kinderen is in de samenwerkingsovereenkomst met stichting Leergeld opgenomen dat
zij in bijzondere of schrijnende gevallen mogen afwijken voor het bepalen van de armoedegrens van
120% tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm indien dat ten behoeve van het meedoen
van het kind in die uitzonderlijke situatie wenselijk wordt geacht. Eenzelfde bepaling is ook opgenomen
met het Jeugdsporffonds en het Jeugdcultuurfonds. Onder schrijnende gevallen wordt ook verstaan
gezinnen met schulden. De beoordeling hiervan ligt bij Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en het
Jeugdcultuurfonds.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de seJeis
mr. drs. Ai. Knol
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