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Programma 

- Introductie en voorstellen
- Acties formatieakkoord 2019-2022
- Armoede en bereik
- Schuldhulpverlening

- Actieplan “Op weg naar een schuldenvrij Bergen” (werktitel)

- Input voor maatschappelijke effecten schuldhulpverlening 

Presentator
Presentatienotities
We beginnen met een schets van de landelijke en plaatselijke problematiek. Niet omdat ik denk dat u onvoldoende kennis heeft, maar omdat een gezamenlijk vertrekpunt belangrijk is. Schulden en armoede is een taaie problematiek met verschillende definities en kengetallen. Mocht u vragen hebben over de getallen/definities die u ziet, stelt u dan gelijk de vraag. Tijdtechnisch ben ik gehouden aan een uur. Als er uitloopt dreigt schrijf ik u vraag op en kom ik er later op terug. Zoals u in het programma ziet veel zenden vanuit mij, maar het laatste gedeelte van mijn presentatie heeft ruimte voor het gesprek. 



Actie uit formatieakkoord 2019-2022

Verminderen van problematiek rondom armoede, door:
1. Speciale aandacht voor kinderen en armoede; 
2. De bereikbaarheid van financiële ondersteuning;
3. Onderzoek te doen naar schuldenproblematiek.

Presentator
Presentatienotities
Deze 3 punten zijn de uitgangspunten voor de actie agenda die ik later op in deze presentatie zou laten zien. Niet geheel logisch bespreek ik nu eerst punt 2 en 3. Deze gegevens zullen later ook weer terug komen in de actie-agenda.



Kinderen in armoede
3% van de kinderen in Bergen groeit op in armoede

Aantal kinderen < 18 jaar in huishoudens met inkomen tot …. Van het sociaal minimum (prognose)

101% 105% 110% 115% 120% 125% 130% 140% 150%

Bergen 194 221 270 291 311 342 374 414 464

Welke inkomensondersteunende regelingen:
1. Jeugdfonds Sport & Cultuur
2. Regeling maatschappelijke participatie
3. Individuele bijzondere bijstand

Presentator
Presentatienotities
We hebben wat cijfers over het bereik t/m Q3 van JSF 57 kinderen. Als je deze getallen doorrekent dan kom je uit op bereikcijfer van 24,4% en JCF heeft een bereik t/m Q3 van 11 kinderen. Als je dit doorrekent kom je uit op een bereik van 4,7%. Deze getallen, denk ik, niet noemen.  Levert veel discussie op, terwijl de jaarcijfers nog niet opgeleverd zijn.De bereikcijfers van 2018 wel noemen. Dit geeft nl wel de uitdaging waar de gemeente voor staat aan. In 2018 waren 318 kinderen in armoede.Term bereik zal gedurende de presentatie een paar keer terugkomen. Het bereik is laag. Dit kan vele oorzaken hebben; schaamte, taboe, geen passend aanbod etcJSF -> 73 kinderen laten sporten ->bereik van 23 %JCF -> 11 kinderen laten deelnemen aan activiteiten (dans en scouting)-> bereik van 3,5%



Bereikbaarheid financiële ondersteuning

Landelijk benchmarkgemiddelde Eigen inkomensgrens Gemiddeld bereik regeling

Collectieve aanvullende zorgverzekering 120 % 19,1 %

Maatschappelijke participatieregelingen voor volwassenen (18+) 120 % 11,8 %

Maatschappelijke participatieregelingen voor kinderen (tot 18 jaar) 120 % 35,7 %

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 100 % 54,3 %



Landelijk beeld schuldhulpverlening

Presentator
Presentatienotities
Deze infografic krijgen de mensen ook uitgereikt. Dit is niet leesbaar. Aan de hand de cijfers bespreken van SHV in Nederland. Wanneer melden mensen zich, met hoeveel schuld etcWat kost het traject gemiddeld Het proces in nederland is goed; 3 jaar max aflossen en het restand van de schulden wordt kwijtgescholden, maar dit gebeurd jaarlijks maar voor 18.000 mensen. Wat gebeurt er met de rest. Hier zijn kerngetallen/indicatoren op te vinden die we later zouden kunnen inzetten bij monitoring actie agenda	Hier evt nog de grootste schuldeisers noemen (welke altijd in de 14 zitten)



(On)zichtbare schulden groeien

Bron: Nibud

- 1,4 miljoen 
huishoudens met 
lichte 
betalingsproblemen

- tussen 555.000 en 
710.000 
huishoudens met 
ernstige 
betalingsproblemen

- 87.000  mensen 
melden zich 
jaarlijks bij 
schuldhulpverlen-
ing

- 5.897  
uitgesproken 
wettelijke 
schuldsaneringen

- 45.000 mensen 
onder bewind 
gesteld

Presentator
Presentatienotities
Een van de grootste uitdaging mi is het vinden van mensen in een vroegstadium Als je schuldhulpverlening interpreteert zoals bedoeld in de Wgs geldt SHV voor iedereen met een financieel vraagstuk (linkerkant)Volgens de overheid zijn er 1,4 miljoen huishoudens met (problematische) schulden en 1,2 miljoen is onzichtbaar (brede schuldenaanpak) -) 60% is risicovol en 40% problematisch. 85% heeft geen enkele vorm van hulpverlening, 15% wel (shv/bewind/inkomensbeheer etc). De verschillende doelgroepen binnen schuldhulpverlening maakt de dienstverlener complex. Ongeveer de helft van de schuldenaren op landelijk niveau werkt.Dit is het grootste pijnpunt voor gemeenten op dit moment. WE hebben een mooi proces en denken de toegang laagdrempelig te hebben ingeregeld, maar toch bereiken we maar een groep ook niet. Dit beeld schetsen om de noodzaak van mensen betrekken en tijd inzichtelijk te makenHier wordt bereik ook aan gekoppeld



Lokaal beeld schuldhulpverlening

Landelijk Bergen
Gemiddeld aantal schuldeisers 14 13
Gemiddelde schuld € 43.300 € 16.340

Bijzonder in gemeente:
- Relatief veel ondernemers
- Relatief veel eigen huisbezitters



Indicatie schuldenproblematiek Bergen
Paar indicatoren laten groter probleem zien

1. Interne bronnen: 
- Aantal bronheffingen CAK = 166 inwoners
- Terugvordering vanuit Participatiewet: 196 inwoners (waarvan 97 met P-wet) hebben 235 openstaande vorderingen.
- Gemeentelijke belastingen
- Eigen bijdrage WMO

2. Externe bronnen:
- Woningbouwvereniging
- Gerechtsdeurwaarder(s)
- Aantal schuldenbewind



Welke kaders vastgesteld
Visie sociaal domein
“We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar 
betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel 
mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.” 

Visie schuldhulpverlening
“Schuldhulpverlening is gericht op het voorkomen en wegnemen van drempels en belemmeringen waardoor participatie wordt 
bevorderd. Wij bieden tijdelijk ondersteuning wanneer iemand niet zelf in staat is zijn schuldenproblematiek op te lossen. Deze 
ondersteuning richt zich in eerste instantie op het creëren van een stabiele situatie. Niet alleen de schuld, maar juist de 
oorzaak waardoor de klant in een problematische schuldensituatie is gekomen staat centraal. Wij versterken de -financiële-
zelfredzaamheid van de inwoner, uitgaande van diens eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden.” 



Beleidskader 
Nieuw vertrouwen, formatieakkoord 2019 – 2022, maart 2019

Sociaal domein: 
- Verordening Sociaal domein gemeente Bergen 2017 

vastgesteld op 2 mei 2017

- Beleidsregels Sociaal domein gemeente Bergen 2017 
vastgesteld op 23 mei 2017

Armoede en schulden:
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2018-2021

vastgesteld op 8 maart 2018

- Actieplan minimabeleid en financiële zelfredzaamheid
vastgesteld op 13 maart 2018



Wat is er gedaan!

Bijeenkomst vroegsignalering bij schulden

Presentator
Presentatienotities
Maar zoals ik in de eerdere slides heb geprobeerd duidelijk te maken is dat de systeemwereld klaar is voor een mooi schuldhulpverlening maar we slagen er niet in om



Welke resultaten 
1. Maatwerk en integrale dienstverlening
2. Verbeterde communicatie
3. Organiseren voorlichtingsbijeenkomsten
4. (Werk)afspraken met woningcorporaties, energieleveranciers en anderen
5. 80% van de gestarte schuldregelingstrajecten met een positief resultaat af te sluiten

Wat zou u willen bereiken met schuldhulpverlening?



Op weg naar een schuldenvrij Bergen

4-18 jaar Waarom Hoe Wat

Op tijd 
erbij Waarom Hoe Wat

Adequate 
oplossing Waarom Hoe Wat

Innovaties Waarom Hoe Wat

A
c
t
i
e
-
a
g
e
n
d
a

Presentator
Presentatienotities
Deze slide komt in de 3 stukken eerste actie agenda dan de pijlers en dan de 3 ondersteunende pilarenIk ben van mening dat het complexe probleem van schulden niet alleen door de gemeente alleen opgelost kan worden, hiervoor zijn stakeholders nodig, met de stakeholder wordt het probleem vanuit verschillende invalshoeken bekeken en worden nieuwe netwerken aangesproken. De uitdaging zit in de juiste mensen bij elkaar brengen en de juiste instrumenten inzetten. Ookdit kan alleen met de stakeholders Omdat de oplossing niet vanuit het gemeentehuis oo te lossen is, is de uitkomst ook niet vooraf vast te stellen. Vandaar dat ik over een beweging spreek. Ondanks dat de uitkomst niet vaststaat, heeft de gemeente wel de regie in dit proces en zet de kaders uit. Deze beweging geeft ook de kans om met welzijn en maatschappelijke organisatie het gesprek aan te gaan wat zij kunnen bijdragen in dit proces en hoe controle hierop moet worden gedaan (indicatoren) Maatwerk en integrale dienstverlening heb je verschillende partijen bij nodigMaar vergt ook geduld, tijd en vertrouwen 



Looptijd 

Nov/dec ‘19: 
Deskresearch & 
afstemmen
- visie, leidende principes, 

kaders
- Informatie
- Wat bereiken (pijlers)

17 Dec ‘19: Raad  
- Proces 
toelichten 
- Ophalen 
maatschappelijke 
effecten
- Input proces, 
actiepijlers 

Jan-febr ‘20: 
gesprekken:
- Gesprekken 
ambtelijke organisatie
-gesprekken 
maatschappelijk 
middenveld
- Gesprekken inwoners
Doel: Invulling geven 
aan de actie-pijlers 

Maart ’20: 
Actie-agenda 
- Opstellen actieagenda 
- Bespreken en 
vastleggen afspraken
- Terugkoppelen 
deelnemers
- Evt Raad meenemen

April: Start 
“Bergen 
Schuldenvrij”
- Start uitvoeren 
afspraken
- Start monitoren 



Tenslotte

“It takes a city to solve debt”





Schaamte maakt cirkel rond
Wie weinig te besteden heeft of in de schulden zit, gaat door schaamte gedrag vertonen 
waardoor de armoede in stand blijft en zelfs erger wordt (Arnoud Plantinga, Universiteit Tilburg, 2019)

Armoede beïnvloedt:
Denken
Voelen
Doen



Waarom arme mensen domme dingen doen
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