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ONDERWERP

Beantwoording artikel 51 vragen CU inzake schuldenrust

Geachte leden van de gemeenteraad,
Door M. Simonse zijn mede namens de fractie van ChristenUnie vragen gesteld op grond van artikel
51 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Zaanstad, over schuldenrust.
De gestelde vragen beantwoorden wij als volgt:
Vraag 1: Heeft u inzichtelijk hoeveel mensen zich in 2022 hebben gemeld bij de gemeente in verband
met financiële problemen? Betreft dit een daling of een stijging ten opzichte van voorgaande jaren?
Het is niet inzichtelijk hoeveel mensen zich precies tot de gemeente en wijkteams hebben gewend in
verband met financiële problemen. Deze aantallen worden niet geregistreerd. Wel ontvangen wij
signalen vanuit de wijkteams dat zich langzaamaan meer mensen melden die financiële problemen
ervaren of voorzien. Onder meer de nasleep van corona, de algehele inflatie en stijgende
energielasten lijken daar aanleiding toe te zijn.
Ook is zichtbaar dat de aantallen signalen dat wij ontvangen via vroegsignalering gemiddeld stijgt,
maar deze aantallen wisselen nog sterk per maand (januari 773, februari 689, maart 871, april 703.)
Doordat vroegsignalering voor het eerst in de tweede helft van 2021 is ingevoerd is het niet mogelijk
om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. Ten opzichte van de laatste drie maanden van
2021 gaat het om een gemiddelde stijging van 50 signalen per maand.
Deze ontwikkelingen hebben tot nu nog niet geleid tot een noemenswaardige stijging van het aantal
inwoners dat wordt doorgeleid naar een schuldsaneringstraject. Wij verwachten dat het aantal
mensen dat zich meldt in verband met financiële problemen dit jaar verder zal stijgen als gevolg van
de nasleep van corona, de algehele inflatie en stijgende energielasten. De ondersteuning van deze
inwoners is maatwerk, waarbij in gevallen ook middelen worden ingezet om schuldenrust te creëren.
Vraag 2: Kent u het voorstel voor de Landelijke Schuldpauzeknop om schuldenrust te creëren?
Ja wij hebben kennisgenomen van het voorstel.
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Vraag 3: Bent u ervan op de hoogte dat de inzet van een brede coalitie van gemeenten,
uitvoeringsorganisaties en landelijke schuldeisers gevraagd wordt om de invoering van een landelijke
schuldpauzeknop nog in 2022 mogelijk te maken en ziet u daarin een rol voor uzelf?
De bij het voorstel betrokken partijen roepen op om hun propositie voor een concrete en breed
inzetbare landelijke pauzeknop te omarmen. Het college onderschrijft het idee van een landelijke
schuldpauzeknop. Een zodanige pauzeknop kan schuldenrust creëren, maar het voorstel van
betrokken partijen vraagt verdere uitwerking.
De betrokken partijen hebben pilots uitgevoerd en naar aanleiding van die pilots verbeterpunten
opgenomen in het voorstel aan de minister, onder meer: landelijke opschaling, zoveel mogelijk
schuldeisers aansluiten, vaste afspraken maken over acceptatie van de pauzeknop en zorgdragen
voor een digitale infrastructuur.
Minister Schouten heeft toegezegd samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en de NVVK het
plan verder uit te zullen werken. Een concreet plan is op dit moment nog niet gepresenteerd. Het
college volgt de ontwikkelingen en zal na kennisneming van het aangekondigde plan bepalen of, hoe
en wanneer een landelijke pauzeknop in Zaanstad kan worden geïmplementeerd. In Zaanstad zetten
we overigens in gevallen waar dat nodig en mogelijk is al middelen in om voor de inwoner
schuldenrust te creëren (zie de beantwoording van vraag 4.)
Vraag 4: Zijn er binnen de gemeente Zaanstad al vergelijkbare initiatieven die de mogelijkheid bieden
om schuldenrust te creëren?
Ja. Waar nodig en mogelijk worden al middelen ingezet om schuldenrust te creëren, maar omdat deze
niet zo snel en makkelijk werken als de voorgestelde pauzeknop is de toepassing ervan maatwerk.
In de wet is al een mogelijkheid opgenomen om invorderingen stop te zetten. Dat is het breed
moratorium. Gedurende het breed moratorium – maximaal zes maanden - worden alle incasso- en
executiemaatregelen tijdelijk stopgezet. Voor de inzet daarvan moet de schuldhulpverlener – namens
het college - een verzoek indienen bij de rechtbank, onder meer voorzien van onderliggende
bewijsstukken en een plan van aanpak. Maar het breed moratorium is bedoeld als laatste redmiddel
en aan veel voorwaarden gebonden. De voorgestelde pauzeknop werkt sneller, eerder en goedkoper.
Daarnaast is ook een pauze afgesproken in de convenanten die wij sluiten in het kader van
vroegsignalering, onder meer met woningcorporaties, zorgverzekeraars en nutsbedrijven. Deze houdt
kort gezegd in dat wanneer een convenantpartij een betalingsachterstand bij ons meldt in het kader
van vroegsignalering - de inwoner hulp accepteert - het incassoproces voor de duur van 30 dagen
wordt opgeschort. In de praktijk zien wij evenwel dat deze convenantafspraak nog niet bij alle partijen
voldoende is ingevoerd in de werkprocessen.
Tenslotte wordt door onze schulddienstverleners soms ook in individuele dossiers aan schuldeisers
gevraagd om even pas op de plaats te maken. Onder meer via Get a Grip (onze aanpak voor Zaanse
jongeren met schulden) zijn schuldeiser benaderd met het verzoek om alle incasso-werkzaamheden
tijdelijk te staken. Deze werkwijze is echter arbeidsintensief en biedt niet de garantie dat schuldeisers
daar ook daadwerkelijk medewerking aan verlenen.
In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zaanstad,
drs. J. Hamming, burgemeester
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