
Motie 018nieuw 

Programmabegroting 2017 | Motie  
De raad van de gemeente Tilburg  in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2016. 

Titel: Schuldhulpverlening: preventie en innovatie 

Thema:  Sociale Stijging 

Constateert dat: 

• dat de behoefte aan en inzet op schuldhulpverlening toeneemt en dat dit zich onder meer
vertaalt in een uitbreiding van de gemeentelijke formatie voor schuldhulpverlening;

• dat de PvdA deze uitbreiding ondersteunt;
• dat gegeven de omvang en ernst van de problematiek en de impact van schulden op mensen

het ook van belang is andere oplossingen en aanpakken voor schulden en schuldhulpverlening
te verkennen en te ontwikkelen

Overwegende dat: 

• dat het voorkomen van schulden van gezinnen met een inkomen op of onder de
armoedegrens niet alleen belangrijk is voor het gezin, maar ook in het belang is van de
mogelijke schuldeisers;

• dat schulden duur zijn door incassokosten,  kosten van bewindvoering,  kosten van
huisuitzetting etc.;

• dat het daarom voor de hand ligt om met  woningcorporaties, werkgevers,
uitkeringsinstanties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en andere partners  voor
kwetsbare bewoners  een regeling te ontwikkelen voor het beheer en betaling van hun vaste
lasten, voor hun leefgeld en de ontwikkeling van hun financiële veerkracht;

• dat schuldpreventie zichzelf terug verdient : voor de bewoners en alle partijen;
• dat als er toch schulden ontstaan innovatief en onorthodox maatwerk mogelijk moet zijn;
• dat in die gevallen waarin de reguliere weg niet tot een oplossing voor de

schuldenproblematiek leidt, er ruimte moet zijn voor de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten, experimenten, pilots  en kennisontwikkeling;

Roept het college op 

• te onderzoeken welke initiatieven ontplooid kunnen worden, samen met de
betrokken partners en partijen, voor nieuwe oplossingen en aanpakken in de
schuldhulpverlening gericht op schuldpreventie en innovatief, onorthodox en creatief
maatwerk.

En gaat over tot de orde van de dag. 

Guus Sluijter PvdA Fráncy van Iersel SP 
Sedi van Loon D66 Joris Bengevoord GL 
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