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Meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening 2016 - 2019
De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016
(raadsvoorstel nr. 16bb2477);
overwegende,
-

dat het huidige beleidsplan schulddienstverlening ‘Voorkomen en aanpakken van

schulden 2012-2014, Rotterdammers op weg naar financiéle ze1fredzaamheid' de
periode 2012-2015 beslaat en een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de komende

-

jaren noodzakelijk is;

dat 28.250 Rotterdammers problematische schulden hebben;
dat het hebben van schulden maatschappelijke kosten en ongewenste situaties
veroomaakt;

gelet op bepalingen van artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; de

gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schulddienstvertening aan

de inwoners van zijn gemeente;
besluit:

het meerjarenbeleidsplan 'Schuiddienstver|ening Rotterdam 2016-2019, samen werken aan

financiéle ze|fredzaamheid' vast te stellen met daarin de volgende uitgangspunten:
-

Het verminderen van problematische en risicovolle schulden bij Rotterdammers door
het bieden van ondersteuning bij het vergroten van de ﬁnanciéle zelfredzaamheid;

-

Wanneer er toch sprake is van een problematische schuldsituatie deze
Rotterdammers te ondersteunen bij het aanpakken hiervan en hiervoor de juiste

-

Rotterdammers altijd zelf verantwoordelijk zijn schulden te voorkomen of aan te

ondersteuning en dienstverlening te bieden;
pakken.

Dit als volgt wordt vertaald:
1. Vergroten eiqen kracht en eiqen verantwoordeliikheid
- Bieden van (complementaire) ondersteuning in de 1‘ (wijknetwerk, welzijn, Wijkteam)
en/of 25 (KBR en Wmo—arrangementen) lijn aan Rotterdammers gericht op het
vergroten van de financiéle zelfredzaamheid (duurzaam).
- Het verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen de Rotterdammer en de
partijen die hiervoor door de gemeente zijn gecontracteerd.
2.

lnzetten op preventie
- Vergroten bekendheid en het gebruik van de beschikbare preventie-instrumenten,

vooral jongeren.

-

Vergroten inzet van schuldpreventie bij Ievensgebeurtenissen.
Vergroten van bewustwording moeilijk taalgebruik bij samenwerkingspartners
waardoor schulden kunnen ontstaan.

3. lnzetten op vroeqsiqnalerinq van schulden
—

Vergroten van de samenwerking tussen diverse partijen metals doe! informatie over

betalingsachterstanden uit te wisselen (binnen de wettelijke kaders) waardoor
betalingsproblemen eerder zichtbaar worden.
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4. Toeoassen van maatwerk (ondersteuninq door 1 en/of 2° Iﬁn) bii het voorkomen
reventie en aan akken van schulden en het bereiken van structurele

gedragsverandering t.a.v. financién

Verbeteren van de samenwerking tussen de 15 (wijknetwerk, welzijn, Wijkteam) en 23
(KBR en Wmo-arrangementen) Iijn bij het (complementair) bieden van maatwerk aan
Rotterdammers met schulden.
Verbeteren van de kennisdeling tussen de partijen die deze ondersteuning bieden.

5.

Inzetten og stabilisatie (voorkomen oplogen of ontstaan van schulden)
Stijging van het aantal niet financieel zelfredzame Rotterdammers in budgetbeheer

basis (zowel met of zonder uitkering van de gemeente) ter voorkoming van het
oplopen van schulden of recidive.
Aanpassen aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand voor beschermingsbewind.
Voordat de aanvraag wordt gehonoreerd wordt eerst door de gemeente vastgesteld
of er een andere goedkopere passende voorziening voorhanden is.

6. Verqroten samenwerking en regie qemeente.
Vergroten de regierol van de gemeente met betrekking tot de samenwerking 1° en 2°
Iijn.
Verankeren van de langdurige ondersteuning bij schuldproblematiek in de bestekken
zorg en welzijn.

lntensiveren samenwerking met W&| en UWV in het kader van vroegsignalering en
preventie.

Continueren signaalfunctie richting Rijk met betrekking tot (landelijke) knelpunten.
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