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Toename schulden
Schuldhulpverlening blijft broodnodig. Het aantal hulpvragen
bij Grip laat in 2017 – ondanks de aantrekkende economie
en stijgende werkgelegenheid – helaas nog geen daling
zien. Naar verwachting zal het aantal huishoudens dat een
beroep op ons doet evenals vorig jaar op rond de honderd
uitkomen. Uit de analyse van cijfers van landelijke
incassobureaus blijkt dat het aantal huishoudens in Katwijk
met problematische schulden nog steeds toeneemt. De
uitdaging voor de gemeente – verantwoordelijk voor de
schuldhulpverlening – blijft daarom onveranderd hoog. In het
nieuwe regeerakkoord is aandacht voor deze grote
schuldenproblematiek. Een onderwerp dat ook thuishoort in
de verkiezingsprogramma’s van de lokale partijen volgend
jaar. Op het terrein van het voorkomen van schulden is nog
het nodige terrein te winnen.
Budgetteren
Hoe breng je je uitgaven in evenwicht en hoe hou je je
administratie op orde? Op die vragen wordt antwoord
gegeven in een cursus ‘Budgetteren kun je leren’. Eén van
de coördinatoren van Grip, Alex Ramakers, begint in
november met een korte cursus (3 bijeenkomsten) in de
bibliotheek Hoornes/Rijnsoever. Meer informatie is te vinden
op de website van de bibliotheek.
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Woonlastenfonds
De Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, de
gemeente en Dunavie hebben een woonlastenfonds in het
leven geroepen om huurders te helpen die financieel in de
knel zitten. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld
voor een pilot. Grip zal bij de toetsing en begeleiding worden
ingeschakeld.
Jongerenwebsite Moneyfit
Veel jongeren hebben vragen of zorgen over geld, maar
weten vaak niet wie hen kan helpen. Onze landelijke
vereniging SchuldHulpMaatje heeft daartoe een website
http://www.moneyfit.nl gestart die zich speciaal op jongeren
richt. De website bevat allerlei tips, er kan een test worden
gedaan, en jongeren kunnen anoniem mailen, chatten of
WhatsAppen als ze vragen hebben.

