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Schuldhulpverlening.
Om te komen tot een helder beeld van het heden, kan worden geoordeeld over de te nemen
aktie in de toekomst.
Gemeentelijke Kredietbank Assen is een zelfstandige organisatie, waarbij de Gemeente
Midden-Drenthe diensten afneemt inzake de schuldhulpverlening voor inwoners van onze
gemeente, die daar voor in aanmerking komen.
Economen, centraal planbureau en anderen schetsen geen optimistisch beeld voor 2013.
Reeds meerdere jaren heeft onze fractie zich bezig gehouden met deze problematiek. Onze
verontrusting werd gewekt, door op de hoogte te komen van cijfers die anders werden
uitgelegd, of anders werden gelezen, door mensen die zich ook met deze problematiek bezig
houden.
We zien, dat

Er wordt zelfs gesteld, dat ruim 300 000 extra gezinnen in Nederland het erg zwaar gaan
krijgen.
Dit zal effecten hebben in het kader van het te voeren armoedebeleid. Dubbele problematiek:
een verzwaring van de vraag en ook bezuinigingen op de budgetten.
Dit zal van de ambtelijke uitvoering (nog) meer aandacht, inzet en efficiëntie vergen. Het
huidige budget van een kleine € 130 000,- zal misschien gehandhaafd blijven. In afwachting
van de nieuwe wetgeving zal voor 2012 een extra van € 45 000,- achterwege blijven.
Het lopende contract met GKB Assen is niet opgezegd, zodat er afnameverplichting is tot
2013.
Om helder en begrijpelijk inzicht te krijgen en te houden, lijkt het mij wenselijk, dat resultaten
en cijfers per half jaar in de commissie Welzijn worden gepresenteerd, toegelicht en
besproken. Niet alleen politiek is dit van belang, maar zeker voor de betrokkenen. Daar gaat
het om. Het gaat om onze inwoners, die hier hulp behoeven, met de duidelijke doelstelling om
zelfstandig weer op de goede manier verder te kunnen gaan. Ook gaat het om een heldere
scheiding. En daar bedoel ik mee, dat trajecten, die goed gaan, op de rails moeten blijven en
kaf van koren dient te worden gescheiden.
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Cijfers zeggen soms niet alles en ik wil graag voorstellen, dat de jaarcijfers zouden worden
toegelicht en daarmee de werkwijze en de verslaglegging, door GKB Assen, aan hun klant
Midden-Drenthe. In dit geval zou ook de nieuwe wet Schuldhulpverlening beschouwd kunnen
worden.
Graag zou ik ook willen weten hoeveel meldingen van officiële klachten er zijn en hoe de
afhandeling is.
Voorzitter, één en ander is van belang voor de beslissingen die moeten worden genomen, om
voor de toekomst een nieuw contract, of nieuwe contracten af te sluiten, of alles in eigen
beheer en beleid te doen.
Tot zover in eerste termijn.
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