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Geacht College,
Als Adviesraad Sociaal Domein Elburg zijn wij gevraagd om advies te
geven m.b.t. het onderzoek naar het instellen van een schuldenfonds.
In deze brief verwoorden wij ons Advies inzake dit onderzoek.
In het onderzoek komt naar voren dat er aan een schuldenfonds bezwaren
kleven, die door intensieve begeleiding van de schuldenaar en het starten
met de pilot Schuldhulpmaatje Jong, mogelijk vermeden kunnen worden.
Het ontstaan en oplossen van een situatie waarin schulden spelen is vaak
complex. Ook wij zijn van mening dat goede begeleiding, in de vorm van
maatwerk, kan helpen.
Het voordeel van een schuldenfonds is echter dat het de altijd aanwezige
stress wegneemt bij de schuldenaar, waardoor deze weer ‘normaal’ in
staat is zijn werk of studie op te pakken. Sterker nog, deze wordt niet
meer afgeleid wordt door de voortdurende dreiging van diverse
schuldeisers en daardoor zich beter kan richten op de oplossing van de
problemen.
Er valt ook financieel voordeel voor de schuldenaar te behalen door de
schuldeisers een aanbod te doen tegen finale kwijting van het
verschuldigde bedrag.
De inzet van de begeleiding kan zich dan, positief, richten op het de
oorzaken waardoor de schuld ontstaan is en het leren omgaan hiermee.
Daarbij hoort het nemen van verantwoordelijkheden voor de ontstane
situatie, de effecten en het voorkomen in de toekomst. De schuldenaar
blijft zelf verantwoordelijk. Daar kan de begeleiding zich dan op richten
waardoor wij denken dat de effectiviteit en de efficiëntie van de

begeleiding groter is zonder dat alle tijd en energie in arbeidsintensieve
hobbels gaat zitten.
Het voorgaande overwegende stellen wij voor om het besluit om een
schuldenfonds in te stellen te parkeren tot de resultaten van de hiervoor
genoemde pilot, Schuldhulpmaatje Jong, bekend zijn.
Een grondige evaluatie van de effectiviteit en aanpak in het najaar van
2018 lijkt ons noodzakelijk. Aan de hand van die evaluatie, met
betrokkenheid van mogelijke nieuwe partners (b.v. banken) en nadere
ervaringen bij andere gemeenten maakt dat de instelling van een
schuldenfonds heroverwegen kan worden.
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