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Titel motie   Meer schulden voorkomen 

Nummer  

Zaaknummer 

[nummer] (in te vullen door de griffie) 

De Raad, 

 

Gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende dat 

- De overheid bij schulden vaak de voornaamste schuldeiser is; 

- De gemeente verantwoordelijk is voor schuldhulpverlening en voor uitvoering en 

handhaving van de Participatiewet; 

- Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer van 13 februari 2019 

aangeeft dat een tussentijdse aanmaning, aanbieden van vroegtijdig betalingsregeling 

en persoonlijk contact tot een vermindering van boete-stapelen heeft geleid; 

- De staatssecretaris in dezelfde brief aangeeft gemeenten te zullen oproepen om – 

vooruitlopend op nieuwe wetgeving – uit te gaan van minimaal 95% van de 

bijstandsnorm als beslagvrije voet; 

- Arnhem op dit moment een minimum hanteert van 90% of 92,5% van de bijstandsnorm 

als beslagvrije voet; 

- De minister voor Rechtsbescherming toe heeft gezegd (14 februari 2019) dat 

kwijtschelding van boetestapeling hand in hand dient te gaan met het accepteren van 

schuldhulpverlening. 

 

Overwegende dat 



- Stapeling van boetes, aanmaningskosten, invorderingskosten en rente op 

betalingsachterstanden onwenselijk is en naast schuldenproblematiek ook de 

bijkomende maatschappelijke problemen vergroot; 

- Met het opleggen van invorderkosten en rente bij betalingsachterstanden of bij het 

hanteren van een te lage beslagvrije voet, de gemeente haar eigen taak om 

problematische schulden tegen te gaan bemoeilijkt; 

- Boetes bedoeld zijn om mensen die niet willen betalen aan te zetten tot betalen, maar 

geen effect hebben indien inwoners niet kunnen betalen; 

- Bij het aanhouden van een te lage beslagvrije voet er een groot risico bestaat op het 

opbouwen van nieuwe schulden. 

 

 

Spreekt uit dat: 

- De gemeente al het mogelijke moet doen om te voorkomen dat kwetsbare inwoners 

door beslaglegging of boetes van de zijde van de overheid verder in financiële 

problemen komen. 

 

En verzoekt het college: 

- Geen boetes of vordering verhogende kosten op te leggen bij betalingsachterstanden 

indien sprake is van inwoners met problematische schulden, mits zij 

schuldhulpverlening accepteren; 

- Ook geen boetes of vordering verhogende kosten op te leggen bij 

betalingsachterstanden indien al sprake is van een maximaal beslag op loon of uitkering 

en er geen (spaar)geld is om de boete of kosten mee te voldoen; 

- Zo spoedig mogelijk gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris om een 

beslagvrije voet van minimaal 95% van de bijstandsnorm als uitgangspunt te hanteren; 

- De raad uiterlijk in juni 2019 een voorstel tot aanpassing van de 

Afstemmingsverordening te doen toekomen, indien dat voor de uitvoering van 

bovenstaande noodzakelijk is; 

- Er bij grote schuldeisers, zoals het CJIB, de belastingdienst, zorgverzekeraars, 

energieleveranciers of woningcoöperaties, op aan te dringen boetestapeling te 

voorkomen door tussentijds een aanmaning in eenvoudig Nederlands te sturen en/of 

vroegtijdig persoonlijk contact op te nemen en een betalingsregeling aan te bieden. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
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