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Adviesraad Sociaal Domein
Advies Conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden

Algemeen
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontving uw verzoek om een advies op 14 april 2019.
Hierbij het gevraagde advies van de ASD over de Conceptnotitie schuldsanering en aanpak
jongeren met schulden.
De conceptnotitie heeft Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede en Schuldsanering (KK-WIAS)
gedeeld met de andere ASD-kenniskringen (Jeugd en WMO) om hen in de gelegenheid te
stellen om hierop te reageren. Hun adviezen zijn meegenomen in dit advies.
De conceptnotitie is op 6 mei in de KK-WIAS besproken met de betrokken ambtenaren.
De ASD omarmt in grote lijnen de voorliggende conceptnotitie schuldsanering en aanpak
jongeren met schulden.
De conceptnotie bestaat uit bestaat twee hoofdstukken: 1. Schuldsanering en 2. Aanpak voor
jongeren met schulden. Dit advies heeft uitsluitend betrekking op hoofdstuk 2 omdat de pilot
alleen jongeren betreft.
De pilot aanpak jongeren met schulden
De ASD ondersteunt de tweeledige, integrale aanpak: hulp bij schulden en hulp bij participatie in de ruimste zin.
De ASD adviseert om duidelijker te maken wie bij de integrale aanpak de regierol op zich
neemt. De ASD adviseert om deze rol toe kennen aan de genoemde trajectbegeleider. De
ASD adviseert verder om de maatwerkmethode conform de IPW-driehoek overal toe te
passen.
Om meer inzicht op de leefwereld van jongeren te krijgen adviseert de ASD om contact te
zoeken met de jongerenraad van Oosterpoort, de jongerenraad Oss, het HONK, sportclubs,
kerkelijke jongerengroepen, jeugdreclassering en scholen. Bovendien kunnen deze organisaties een bron zijn voor deelnemers aan de pilot.
In de gemeente Uden en Meierijstad zijn positieve ervaringen opgedaan met een financieel
spreekuur voor jongeren op het ROC De Leijgraaf. De ASD adviseert om te onderzoeken of
het instellen van een soortgelijk spreekuur in Oss zinvol is.
In de conceptnotitie is sprake van het inschakelen van een kredietbank voor het saneren van
de schulden die de jongeren hebben gemaakt. Aan deze kredietverlening is een hoog
rentepercentage (14%) verbonden. Bovendien wordt hiermee een extra schakel en risico
geïntroduceerd.
De ASD wijst het inzetten van een kredietbank af, en adviseert om het saneren van deze
schulden geheel te financieren vanuit het in de notitie genoemde jongerengarantiefonds.
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Uitgaande van de 40 jongeren in de pilot, is het maximale financiële beslag ca. €80k. Op
deze manier blijft de regievoering volledig in handen van de gemeente. De gemeente kan zo
beter inspelen op verschillende mogelijkheden om de schulden in te lossen, bv. doordat de
jongere scholing gaat volgen, actief naar werk zoekt of vrijwilligerswerk doet.
In reactie op de vraag van de ambtelijke staf, aan welke motiverende interventies de ASD
denkt om jongeren stappen te laten zetten in hun ontwikkeling, adviseert de ASD om
gebruik te maken van informatie die het NIBUD hierover ter beschikking stelt.
De pilot is gepland voor een doorlooptijd van twee jaar. In de notitie wordt gesproken van
hulp aan jongeren voor een duur van drie tot vijf jaar. De ASD adviseert om deze hulp aan
betrokkenen ook voort te zetten indien de pilot geen vervolg krijgt.
Ten slotte adviseert de ASD om halfjaarlijks op de hoogte te worden gehouden over de
evaluatie van de pilot, zodat bijsturen mogelijk blijft.
De definitieve tekst van uw advies aan het College van B&W ontvangt de ASD graag.
Met vriendelijke groet,
Jaap Kool, voorzitter,

Ad van Orsouw
p.o.

Adviesraad Sociaal Domein

Voorzitter KK-WIAS
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