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Artikel 41 vragen schuldenproblematiek
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Geachte raadsleden,

ln antwoord op de vragen van het raadslid van D66, mevrouw van Vliet, over
bovenvermeld ondenverp berichten wij u het volgende.

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord. Hierbij gaan we er van uit dat onder jongeren wordt verstaan inwoners tot
27 jaar.

1. Heeft het college in kaart hoeveeljongeren er in Beveruvijk wonen met schulden?

Specifieke cijfers over aantallen jongeren met schulden in Bevenvijk zijn er niet
(bron: www.waarstaatiegemeente. nl).

2. Weet het college hoeveel schuldhulpverleningstrajecten met jongeren er lopen?

Er lopen 45 trajecten schuldhulpverlening van jongeren in Beverurijk. Dit is
ongeveer 260/o van het totaal aantal schu ldhu I pverlen i ngstrajecten.

3. Herkent het college het beeld dat schuldeisers niet bereid zijn om schulden van
jongeren te saneren?

Het college herkent zich hierin. Het hangt wel van de situatie af. Bijvoorbeeld er
zijn inderdaad schuldeisers die weigeren mee te werken vanwege het feit dat
jongeren nog studeren.

4. ls het college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en kosten
van het overnemen van schulden van jongeren in Bevenvijk?
Komende periode wordt het schuldhulpverleningsbeleid geëvalueerd en wordt er
onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid om schulden te
saneren. Er is recent een proef geweest met saneringskredieten voor inwoners
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die-schulden hebben bij de zorgverzekeraar. En om die reden niet kunnen
overstappen van zorgverzekeraa r (zie raadsbrief U lT- I 8-39386 ).
U zult nader schriftelijk worden geihformeerd over de evaluatie van het
schuldhulpverleningsbeleid.
Wijgaan na wat de mogelijkheden en kosten zijn om bij de proef Haarlem met
Streetcornen¡rork (sanering van schulden onder jongeren) aan te sluiten.
Gemeente Velsen doet hier ook aan mee. Zodra we hier meer over weten
informeren we u.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. M.E. Smit
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