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    (ingekomen op 10 april 2015)

Schriftelijke vragen over Neem schulden serieus en voorkom escalaties

De man die 9 april jl. zijn flatwoning in Overvecht dreigde op te blazen heeft voor veel opschudding 
gezorgd. De man had een forse huurachterstand, maar was niet in beeld bij een 
hulpverleningsorganisatie. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat schulden een grote indicator zijn van meer psychisch-sociale 
problemen. Navraag bij verschillende buurtteams heeft opgeleverd dat een overgrote meerderheid van 
het cliëntenbestand van de buurtteams kampt met schulden. In de wijk Overvecht werd het percentage 
cliënten met schulden zelfs geschat op 90%. Deze schulden staan niet op zichzelf, maar zijn 
gerelateerd aan bijvoorbeeld echtscheidingen, verslavingen, psychische stoornissen of  verstandelijke 
beperkingen. Het is derhalve geen eenvoudig probleem.  

De SP vraagt meer urgentie voor het groeiende probleem van schulden en armoede en heeft daarom de 
volgende vragen:  

1. Hoe beoordeelt de wethouder het feit dat de buurtteams een enorme kluif hebben aan cliënten met 
schulden en hoe wordt hier op ingezet door de verschillende buurtteams?   

Het Buurtteam Ondiep heeft een aanpak waarbij één specialist werkt op het gebied van 
schuldhulpverlening . Deze wordt regelmatig bijgeschoold in nieuwe wet- en regelgeving en schoolt 
zelf zijn teamgenoten.  

2. Wat vindt de wethouder van deze aanpak en vindt de wethouder het een goed idee om deze aanpak 
verder uit te rollen binnen de andere buurtteams? Zo, waarom niet?  

3. Is de wethouder van mening dat er voldoende expertise over schulden aanwezig is bij de 
verschillende organisaties in het voorveld, zoals de woningbouwcorporatie en de huisarts? Zo ja, 
waar blijkt dit uit? Zo nee, wat gaat de wethouder hieraan doen?  

4. Is de wethouder het met de SP eens dat de woningbouwcorporaties een grote eerste signalerende 
functie hebben bij schuldenproblematiek en dat zij derhalve een verantwoordelijkheid hebben in 
het tijdig toeleiden naar professionele hulp? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat de wethouder 
hier op inspelen?  

5. Tussen de wethouder, de gemeente en de grote woningbouwcorporaties vindt regelmatig overleg 
plaats (STUW). Staat schuldensignalering en wat hiermee te doen in dit overleg op de agenda? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is het volgende overleg en zouden hieruitvolgende gemaakte 
afspraken met betrekking tot dit onderwerp naar de Raad kunnen worden gestuurd?  

6. Hoe lang zijn de wachtlijsten voor schuldhulpverlening op dit moment en hoe wordt er ingezet op 
verkorting van deze wachttijd?  

7. Hoe worden schuldhulpmaatjes en andere vrijwilligers ingezet bij de schuldenproblematiek in 
Utrecht?  




