vragen inzake Schuldhulpverlening
datum: 4 april 2010
Beste Cor,
Een aan ons geschreven brief inzake schuldhulpverlening heeft mijn belangstelling gewekt.
Alvorens te kunnen antwoorden, wil ik graag informatie, want ik weet dat schuldsanering
bestaat, maar hoe dat op dit moment in onze gemeente werkt weet ik niet.
Wellicht weet jij mij van de goede informatie te voorzien.
Hoe werkt de schuldsanering in grove lijn?
Wat betaalt de gemeente jaarlijks aan GKB. Is dit een percentage gerelateerd van inwonertal?
Wat levert het u als gemeente op? Wat krijgt de gemeente van de rijksoverheid? Meten is
vaak weten en ik heb er geen idee van.
Openeindregeling, tekorten worden bijgepast?
Welke functionaris binnen de gemeente is verantwoordelijk of aanspreekpunt?
Is de toestroom, instroom en uitstroom bij GkB en gemeente bekend? Wordt de gemeente als
opdrachtgever op de hoogte gehouden van individuen?
Wat gebeurt er met de afvallers en wat kost dit? Algemeen Maatschappelijk Werk,
huisuitzetting, tijdelijk huisvesting en overig flankerend beleid etc.
Wat wil de gemeente met de schuldhulpverlening?
Bereidheid om door marktwerking te stimuleren?
Start op bescheiden schaal?
Wil je de zelfredzaamheid van schuldhebbers weer stimuleren?
Bereidheid tot investeren in de cursus “Schulden los je zó op!”
Bereidheid om na te denken over andere afwegingen m.b.t. kredietverstrekking, borg etc.
Vraag: hoe zou je de Schuldhulpverlening invullen als die nog niet bestond?
Welke mensen zijn het afgelopen jaar afgevallen bij GKB en kunnen die geïnformeerd
worden over mijn methode?
Als schuldeisers meer tevreden gesteld kunnen worden, kan de WSNP- toestroom afnemen.
Wil de gemeente overleggen met GKB over de verstrekking van saneringskredieten en
toetsbare voorwaarden voor de afvallers. De inverdieneffecten zorgen voor vervroegde
aflossingen.
Re-integratie: schulden belemmeren de re-integratie. Met of zonder schuldbemiddelingsregeling gedurende 3 jaar, worden schuldhebbers niet gestimuleerd om te werken.
Al het extra geld gaat dat naar de reservering t.b.v. de schuldeisers?
Op welke instanties/budgetten kan er een beroep gedaan worden. UWV?
Is het juist dat er 66 % afvallers zijn, die voortijdig zelf uit de schuldregeling stappen? Is daar
een analyse van?
Alvast dank voor de moeite,
Met groet,
Charles

