
 

 

   

 
 

  

 

Motie… 

Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende schulden onder jongvolwassenen 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 11 maart 2020, 

 
Constaterende dat; 
 

● De gemeente Weert een succesvol programma heeft om armoede te bestrijden en dat graag nog 
verder wil uitbouwen; 

● Het aanpakken van armoede onder jongvolwassenen momenteel nog enigszins een ‘blinde vlek’ is; 
● Armoede, veroorzaakt door problematische schulden, onder jongvolwassenen een groeiend 

probleem is (zo verlaat bijvoorbeeld één op de vijf jongeren het mbo met een problematische 
schuld, niet zijnde studieschuld!);  

● Men op school of vanuit thuis niet altijd de juiste handvaten mee heeft gekregen om met geld om te 
gaan; 

● Men niet zelfden groepsdruk ervaart om ongecontroleerd geld uit te geven en zo te laten zien dat 
men zogenaamd succesvol is;  

● Armoede doorwerkt in alle facetten van hun leven, wat bijvoorbeeld de kansen op een 
vervolgstudie of een goede baan verminderd, kan leiden tot verzuim, depressie, verslavingen, 
kortom het niet op eigen benen kunnen staan; 

● Al deze zaken niet zelden uiteindelijk ook een problemen voor de maatschappij gaan vormen en 
dat hulp veel ellende en uiteindelijk ook veel geld kan besparen; 

● Het alleen oplossen van schulden niet genoeg is, er een grote behoefte bestaat aan hulp om het 
hele leven anders in te richten, de juiste ‘mindset’ te krijgen; 

● De gemeente Weert binnen haar programma om armoede te bestrijden armoede onder 
jongvolwassenen door schulden inmiddels ook heeft onderkend als een zaak die bijzondere 
aandacht behoeft; 

 
Overwegende dat: 
 

● De gemeente Weert reeds in gesprek is met het initiatief ‘SchuldenLabNL’ (zie bijlage), een 
organisatie die zich middels verschillende projecten inzet om het schuldenprobleem in Nederland 
aan te pakken; 

● Vanwege de bewezen effectieve aanpak meerdere grote gemeenten zoals Den Haag, Amsterdam, 
Den Bosch en sinds kort ook Venlo al een lokaal SchuldenLab hebben opgezet of daarmee bezig 
zijn; 

● Eén van de genoemde projecten het zogenaamde ‘Jongeren Perspectief Fonds’ (zie bijlage) is, 
● Er binnen de gemeentelijke organisatie bijzondere interesse bestaat om een ‘SchuldenLab0495’ en 

met name een Jongeren Perspectief Fonds op te zetten in Weert;  
● Personele capaciteit en middelen daarvoor echter ontbreken; 
● Er op initiatief van de raad tijdens de begrotingsbehandeling 2020 op 7 november jongstleden 

100.000 euro aan overgebleven gelden niet is teruggevloeid naar de algemene reserve maar 
geoormerkt is gebleven voor armoedebestrijding; (amendement VI.A.1, terugdraaien bezuiniging 
armoedebeleid) 

● Er in 2018 en 2019 in totaal 350.000 euro voor armoedebestrijding is overgebleven vanuit het 
budget voor het sociaal domein; 

● Deze middelen ingezet kunnen worden voor de opstart maar dat aanvullende structurele middelen 
voor de periode daarna wellicht nodig zijn om de genoemde projecten bestendig te maken; 
 



 

 

  
 

 
Draagt het college op; 
 

1. In te zetten op het opstarten van een SchuldenLab0495 en met name een Jongeren Perspectief 
Fonds in Weert en hiervoor gebruik te maken van de incidentele middelen zoals benoemd in de 
overwegingen; 

2. Te onderzoeken wat de structurele jaarlijkse kosten voor het draaiende houden van de genoemde 
projecten zijn; 

3. De resultaten hiervan aan de raad te presenteren en de genoemde structurele kosten in de 
aanstaande begroting(en) te verwerken zodat het onderdeel kan vormen van het armoedebeleid 
2021 - 2024; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
WEERT Lokaal PvdA   
P.G.M. (Iron) Verhees-
Vaessen 

F. Kadra   

    
    
 
 
 

   

    
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitvorming: aangehouden. 



 

 

 
Bijlagen; 
 
Nederland schuldenzorgvrij. Stad voor stad, stap voor stap: www.schuldenlab.nl 
 
Meer dan een miljoen Nederlanders liggen wakker van hun schulden. Hulp voor hen is er wel, maar die werkt lang 
niet altijd goed. Vaak is de hulp te versnipperd. Gemeenten en andere organisaties werken langs elkaar heen. 
Vinden steeds opnieuw het wiel uit. Daarom is er SchuldenlabNL: we bundelen beproefde, succesvolle 
programma’s. Samen maken we Nederland schuldenzorgvrij. Gemeenten spelen daarin een grote rol spelen, maar 
ook banken, verzekeraars, woningcorporaties, energie- en telecomleveranciers, uitvoeringsorganisaties en ideële 
stichtingen; 
 
 
Jongeren uit de schulden, in de maatschappij: www.jongerenperspectieffonds.nl 
 
In de zomer van 2016 startte de gemeente Den Haag een pilot met 53 jongeren om hen schuldenzorgvrij te krijgen. 
In 2018 zijn deze jongeren uit het traject gestroomd. Vanwege het succes van de pilot zijn in 2017 100 nieuwe 
jongeren ingestroomd. 
 
Jongeren tussen de 18 en de 27 jaar met schulden worden ernstig belemmerd in hun ontwikkeling. Deze schulden 
kunnen leiden tot persoonlijke problemen (zoals voortijdig schoolverlaten, dakloosheid, afsluitingen gas/water/licht) 
en tot maatschappelijke problemen (zoals kosten voor schuldhulpverlening, uitkeringen voor werkloosheid). Zowel 
de jongere, zijn of haar schuldeisers en de maatschappij zijn dus gebaat bij een duurzame oplossing. Om die 
reden is binnen het Haagse Schuldenlab070 in 2016 het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) opgezet. Vanuit dit 
fonds worden jongeren waar mogelijk begeleid naar werk of school, of ondersteund in het continueren daarvan. 
Aan schuldeisers wordt een saneringsbedrag geboden. Dit bedrag verschilt per jongere, afhankelijk van de 
draagkracht. Als die eerste hobbel is genomen, kan gewerkt worden aan de langere termijn. 
 
Zodra de jongere schuldenzorgvrij is, kan de tweede stap gezet worden. Het saneringsbedrag is nu een restschuld 
tussen het JPF en de jongere, en die moet ingelost worden. Hiervoor gaat de jongere aan de slag met een 
persoonlijk perspectiefplan. Zo loopt hij of zij in elk geval een maatschappelijke stage om sociaal bewustzijn te 
creëren. 
 
Afhankelijk van de inkomenssituatie betaalt de jongere de restschuld aan het JPF terug in natura (bijvoorbeeld 
stage) en/of contant. Maatschappelijke partijen die van deze aanpak profiteren, waaronder de gemeente, betalen 
een deel van hun besparing terug aan het fonds. Ook schuldeisers betalen een jaarlijkse kleine bijdrage aan het 
fonds. Zo is het fonds duurzaam. 

 

 

 


