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Nieuwsbrief nr. 9
Schuldhulp Nederlandse gemeenten schiet tekort!
Kort geleden stond op teletekst:
Tienduizenden Nederlanders die kampen met financiële problemen krijgen niet
de hulp die ze nodig hebben. Ze kloppen tevergeefs aan bij gemeenten voor
professionele hulp. Dit zijn onder andere mensen die verwikkeld zijn in
scheidingen, een huurschuld hebben, een eigen woning hebben of hun
administratie niet op orde hebben. Zij vallen buiten de boot.
Mensen worden alleen geholpen als ze aan strenge criteria voldoen, blijkt uit
onderzoek van de Hogeschool Utrecht.
Staatssecretaris Klijnsma wil dat de gemeenten mensen met schulden meer
individueel gaan benaderen.
In een ander onderzoek van Hogeschool Utrecht en adviesbureau Regioplan
kwam men al eerder tot de conclusie dat de plaats waar je woont bepaalt
hoeveel hulp je krijgt. Zo is iemand met schulden beter af in het barmhartige
Tilburg dan in streng Rotterdam. Het grootste probleem lijkt het voortraject. Vaak
wil een gemeente niet aan een schuldenregeling beginnen. Enkele redenen
hiervoor staan in het teletekst bericht. Het onderzoek geeft nog een paar
voorbeelden. Als iemand al eerder in een schuldenregeling heeft gezeten, fraude
heeft gepleegd of zijn auto niet van de hand wil doen, kan een gemeente hulp
weigeren. Maar de ene gemeente is daarin strenger dan de andere. Dus: waar je
woont bepaalt hoeveel hulp je krijgt.
En vormt de gemeente Katwijk een uitzondering? De gemeente steunt ons van
harte en wil hulpvragers helpen, maar ook hier hangt de hulp af van de
persoonlijke situatie. Daarom willen wij als Grip op de Knip helpen waar de
gemeente het niet wil of kan.
Een maatje uit Varsseveld, Henk van Garderen, maakte zich ‘kwaad’ over de
reactie van de staatssecretaris. Hij schreef de volgende ingezonden brief in de
Telegraaf:
Klijnsma negeert schuld Den Haag
Met verbazing las ik de kritiek van staatssecretaris Klijnsma op de
tekortschietende schuldhulpverlening door de gemeenten. Zelf ben ik in mijn
gemeente werkzaam als een van de 26 schuldhulpmaatjes (…) In heel
Nederland verrichten deze vrijwilligers voor vele miljoenen gratis hulp om nog
maar niet te spreken over het voorkomen van financiële schade bij derden.
Behalve dat ik in de berichtgeving dit element mis, moet het mij van het hart dat
het mevrouw Klijnsma had gesierd als zij de hand in eigen boezem had gestoken
door ook de bedenkelijke rol van Den Haag te benoemen.
In mijn werk heb ik namelijk kunnen zien dat o.a. de doorlopende stijging van de
ziektekosten (eigen risico) en woonlasten een belangrijke oorzaak is van het
schuldenprobleem. En dan de gemeenten opzadelen met lagere budgetten en
vervolgens klagen dat zij tekort schieten in hun taak. Dit geeft wederom aan hoe
groot de oogkleppen in Den Haag zijn.
Ook voor Katwijk geldt dat onze maatjes ervaren dat het eigen risico (€ 375,00
per persoon per jaar), dure ziektekostenverzekering en de huur dikwijls
onderdeel zijn van de schuldenproblematiek.

