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Onderwerp

Advies Notitie schuldsanering en
aanpak jongeren met schulden

Geachte meneer van Orsouw,

We willen u bedanken voor het advies ten aanzien van de notitie schuldsanering en aanpak

jongeren met schulden. We waarderen het dat u de notitie gedeeld hebt met de andere ASDkenniskringen en dat hun adviezen zijn meegenomen in uw advies. Uw advies heeft alleen
betrekking op hoofdstuk 2 Aanpak jongeren met schulden. We hebben uw advies (ten aanzien
van hoofdstuk 2) in het voorstel aan de gemeenteraad van Oss opgenomen op de volgende
punten:

L.

De KK-WIAS adviseert om duidelijker te maken wie bij de integrale aanpak de regierol op
zich neemt. De KK-WIAS adviseert om deze roltoe kennen aan de genoemde

trajectbegeleider. De KK-WIAS adviseert verder om de maatwerkmethode conform de IPWdriehoek overal toe te passen.

7.7.

Zools we in de notitie aongeven is de trojectbegeleider in de lead en werkt met de
Osse mootwerkmethode en de IPW-driehoek.

2.

Om meer inzicht op de leefwereld van jongeren te krijgen adviseert KK-WIAS 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.
2.7. We goan zo goed mogelijk contqct leggen met vindplaotsen van jongeren om
informotie te geven over de pilot. Hierbij leggen we ook ons oor te luisteren om te
horen hoe we in contoct kunnen komen met jongeren en wot jongeren beweegt.
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ln de gemeente Uden en Meierijstad zijn positieve ervaringen opgedaan met een financieel
spreekuur voor jongeren op het ROC De Leijgraaf. De KK-WIAS adviseert om te onderzoeken
of het instellen van een soortgelijk spreekuur in Oss zinvol is.
3.7 We ziin gei'nteresseerd in dit spreekuur en gaqn onderzoeken hoe dit werkt en of dit

nuttig kon zijn in onze gemeente.
ln 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

(1,4%)

verbonden. Bovendien wordt hiermee een extra schakel en risico

geïntroduceerd.
KK-WIAS 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.
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.
4.7 We hebben inmiddels gekozen voor renteverloging door olgemene borgstelling bij
onze gemeente voor olle soneringskredieten bij de Kredietbank Nederland. De rente zol
don 72,6% ziin. De rente komt niet op conto von de jongere. De jongere betoatt een vost
bedrog per moond afhonkelijk van zijn inkomen. De rente wordt ofgetrokken van het
bedrog dot hij/zij per moond kan betalen. De rente komt dus op conto van de

5.

schuldeisers.
4.2 We willen in de pilot ervoring opdoen met verschillende oplossingen voor de
schulden von de jongere en zoeken naor mogelijkheden voor mootwerkoanpok.
Soneringskredieten is doar één von. We zetten deze niet in ols we inschatten dat de
jongere hierdoor onverontwoord risico loopt.
ln reactie op de vraag van de ambtelijke staf, aan welke motiverende interventies de KKWIAS denkt om jongeren stappen

te laten zetten in hun ontwikkeling, adviseert de
om gebruik te maken van informatie die het NIBUD hierover ter beschikking stelt.

6.

7.

KK-WIAS

6.7 We zullen gebruik maken van deze informatie.
De pilot is gepland voor een doorlooptijd van twee jaar. ln de notitie wordt gesproken van
hulp aan jongeren voor een duur van drie tot vijf jaar. De KK-WIAS adviseert om deze hulp
aan betrokkenen ook voort te zetten indien de pilot geen vervolg krijgt.
7.7 We zullen de iongeren in de pilot niet losloten en begeleiding blijven bieden.
Ten slotte adviseert de KK-WIAS om halfjaarlijks op de hoogte te worden gehouden over de
evaluatie van de pilot, zodat bijsturen mogelijk blijft.
8.7 De pilot heeft een looptijd von 2 jaor. Daarno evolueren we. ln de tussenliggende tijd

zullen we de kenniskring WIAS informeren met
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