BEVERWIJK, 19 oktober 2020

Hierbij verzoeken wij u onderstaande vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde over
“Collectief schuldregelen” door te geleiden aan het college van burgemeester en
wethouders.

Uit onderzoek is gebleken dat momenteel een half miljoen huishoudens
problematische schulden hebben. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen hulp
zoeken. De gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot zo’n 40 duizend euro bij veertien
schuldeisers. De onderhandelingen met al die schuldeisers over een regeling zijn nu nog
omslachtig en tijdrovend voor de schuldhulpverlening. Gemiddeld duurt het 55 weken om
met alle schuldeisers een akkoord te bereiken.

Bij de totstandkoming van een schuldregeling moeten schuldhulpverleners doorgaans
voor elke vordering apart onderhandelen met de schuldeiser. Sinds afgelopen dinsdag 13
oktober 2020 hebben diverse media bericht dat ruim 80 gemeenten zich hebben
aangesloten bij een nieuwe manier van schuldhulpverlening, namelijk collectief schuld
regelen. Door deze nieuwe methode kunnen mensen hun schulden sneller afbetalen en
kunnen gemeenten meer mensen met schulden helpen.

In het nieuwe systeem zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen een gemeente en de
schuldeisers. Het idee is dat deelnemende schuldeisers ongezien akkoord gaan met het
voorstel van de schuldhulpverlener. Daardoor gaat het proces veel sneller. Het streven is dat
er binnen een maand een akkoord is.
De Belastingdienst, de grootste schuldeiser van Nederland, kan nu binnen twee weken groen
licht geven voor een schuldregeling. Voorheen duurde dat minimaal acht weken. In totaal
doen 35 organisaties mee aan de regeling. Ook met private partijen als netwerkprovider KPN
is een convenant gesloten.

In Den Haag en Amsterdam werd vorig jaar al geëxperimenteerd met dit systeem.
Inmiddels is het daar de standaardpraktijk geworden. De papieren rompslomp is zeker 30
procent minder geworden. Dit scheelt tijd. Tijd die je nu aan andere dingen kunt besteden,
zoals aan gesprekken met mensen die in problemen zitten. Door die tijdwinst blijft er meer
tijd over voor begeleiding van mensen met schulden. De vrijgespeelde tijd zal ook goed van
pas komen wanneer de voorspelde golf van Coronaschulden op het bordje van de
schuldhulpverleners terecht komt.
Het collectief schuldregelen heeft de gemeente Den Haag 84 duizend brieven gescheeld van
en naar schuldeisers. Deze aanpak voorkomt ook uitval want hulpvragers hebben de neiging
af te haken als het ze allemaal te lang duurt.

De deelnemende gemeenten onderschreven hun nieuwe koers dinsdag 13 oktober
op paleis Noordeinde, onder toeziend oog van koningin Máxima.

Naar aanleiding van bovenstaande kom ik tot de volgende vragen;
1. Hoe functioneert het schuldhulpbeleid tot nu toe?
2. Is het college op de hoogte van het nieuwe initiatief waar veel draagvlak voor
is bij andere gemeenten?
3. In hoeverre heeft het college overwogen om aan te sluiten bij het nieuwe
initiatief? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u deze overweging toelichten?
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