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Aan de voorzitter van raad van de gemeente Midden-Drenthe, de heer J. Broertjes.
Jaarverslag Gemeentelijke Kredietbank Midden-Drenthe
Gelet op de beantwoording van het college in de commissie Welzijn en de nieuwe
ontwikkelingen, die middels het seniorenconvent zijn kenbaar gemaakt, neem ik de vrijheid
voor het stellen van vragen conform art 41 van het reglement van orde.
Geachte heer Broertjes,
1. Inzake de nog te onderzoeken gegevens zou ik graag antwoord en beschouwing van de
rood aangegeven teksten, in het jaarverslag, dat ik u reeds toezond.
2. Ook de u toegezonden stukken inzake de cijfers, betreffende schuldhulpverlening, zag ik
graag voorzien van commentaar.
3. Gelet op de importantie van het onderwerp schuldhulpverlening, beschouwen wij ook
gegevens en cijfers van andere gemeenten ter vergelijking van de problematiek
Hierbij de klachtencijfers R'dam, die elk jaar verdubbelen: 2008: 20; 2009: 40; 2010: 81;
2011 : tot juni 65.
A''dam: veel klachten worden informeel afgedaan en niet via de ABW. Schulddiensten door
de gemeente aangesteld weten niet dat ook zij onder de ABW vallen. Schuldhebbers worden
ook niet verteld dat zij naar de gemeentelijke ombudsman kunnen.
Bloemlezing uit rapport A'dam:
"77% geen oplossing van de bestaande schulden"
"23% van de cliënten krijgt een oplossing in de vorm van een advies,cursus,onderhandse
betalingsregeling of schuldsanering"
"Een ander opmerkelijk gegeven is dat schuldhulpverleners het percentage geslaagde
minnelijke regelingen onder de eigen cliëntele hoger inschatten dan het werkelijke percentage
regelingen dat tot stand komt" (laat staan werkelijke oplossingen.)
Budgetbeheer:
Er zijn 50 mensen uitgestroomd, waarvan onbekend is of de behaalde doelstellingen bereikt
zijn. Aangenomen dat elke maand er gelijkmatige uitstroom uit budgetbeheer plaatsvindt: 4
per maand. Uitstroom in januari wordt voor het hele jaar gefactureerd en betaald. Terwijl dus
11/12 de deel te veel betaald is en zo verder voor elke maand: febr: 10/12 deel. Het jaarlijkse
bedrag is € 570,04 !! Het totale bedrag aan budgetbeheer is ruim € 100.000,- Teveel betaald: €
57.000,- ( gemiddeld 6/12 x 4 x 50 x € 570,-). Het wordt natuurlijk anders als iedereen op 3112-2010 is uitgestroomd, maar is dat zo?
4. Is het juist, dat de klachten in Midden-Drenthe waren verdrievoudigd, of vernietigd?
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5. Welke criteria worden gehanteerd inzake het al of niet verlengen of aangaan van een
nieuw contract met GKB Assen?
6. Moeten er ook stappen worden ondernomen inzake vroegtijdige pro forma opzegging
om de handen vrij te houden voor de toekomst?
7. Graag een duidelijk antwoord op de vraag, of het college de brief aan de raad van 18
november 2011, ook aan de raad had verzonden, als dit jaarverslag, dat slechts als
ingekomen stuk was geagendeerd!, niet door enkele fracties in de commissie als
agendapunt was ingebracht?
(noot: ik had deze vraag ook expliciet in de commissie Welzijn gesteld op 21 november, doch
geen (duidelijk) antwoord gehad.)
8. Kleinschaligheid is vaak een positieve factor. Directe ambtelijke behandeling ter
plaatste geniet dan ook vaak de voorkeur. (bekendheid, sociale controle) Deelt u deze
mening? Is de gemeente Midden-Drenthe ambtelijk in staat om de
schuldhulpverlening in de nabije toekomst in eigen hand te nemen? Zo ja , wat zijn
dan de personele en financiële gevolgen? Zo neen, wat zijn de argumenten?

Uw beantwoording met belangstelling tegemoet ziend,

Ch. C. de Haas, raadslid fractievoorzitter

23 november 2011
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Ing. H.K. Brouwer, raadslid

