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Gevraagde beslissing:
Uit de extra middelen voor armoedebestrijding een projectbudget van € 22.000,-- beschikbaar te
stellen voor een 'stimulans netwerk vrijwillige schuldhulpverlening'

Aanleiding/vraagstelling:
Volgens het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Langedijk is de steun van een
vrijwilliger waardevol bij een schuldhulpverleningstraject: Bij de voorbereiding op, tijdens en na het
traject. Ook kan vrijwillige inzet voorkomen dat schuldhulp nodig is. Doel van de vrijwillige inzet is het
vergroten van de zelfredzaamheid van de klant op de lange termijn. De raad heeft de opdracht
gegeven onderzoek te doen naar het kunnen opzetten van een project SchuldHulpMaatje.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Wat is SchuldHulpMaatje
Het project SchuldHulpMaatje is een samenwerkingsverband van vijf kerkelijke organisaties, de
ouderenbond PCOB en schuldhulpverleningsbureaus. Een eenmalige overheidssubsidie, de
zogeheten Ortega-Martijn gelden, maakte het in 2010 voor de kerken mogelijk om een
vrijwiligersnetwerk op te zetten voor huishoudens met financiële problemen. Ieder lokaal netwerk
bestaat uit minimaal drie kerken in één gemeente die zich verenigen in een platform. Een coördinator
stuurt de vrijwilligers aan en fungeert als aanspreekpunt voor de gemeente en andere betrokken
instanties. Elke vrijwilliger volgt een driedaagse cursus plus een jaarlijkse bijscholing en wordt
gescreend op betrouwbaarheid.

Meer kennis is nodig
Opvallend is dat een derde van de ondersteuners zich niet voldoende toegerust acht voor het
verlenen van de ondersteuning. Zij geven aan meer kennis te willen hebben over bijvoorbeeld de
ontwikkelingen in de Wmo en schuldhulpverlening. Gemeenten zouden hier een faciliterende rol in
kunnen oppakken. Het betrekken van maatschappelijke partijen bij armoedebestrijding is immers voor
veel gemeenten steeds belangrijker. Vooral omdat hiermee in een duidelijke ondersteuningsbehoefte
wordt voorzien.
In Langedijk
In Langedijk zijn er vrijwilligers werkzaam vanuit de kerken en organisaties. Er zijn gesprekken
geweest met het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard (trekker van SchuldHulpMaatje in
Heerhugowaard), het Kossen Leijenfonds, het Interkerkelijk Steunfonds en Humanitas. Deze partijen
zijn bereid om een netwerk te vormen voor vrijwillige schuldhulpverlening in Langedijk, en aan te
sluiten bij SchuldHulpMaatje.
Hoe Schuldhulpmaatje vorm te geven in Langedijk
Wij zijn van mening dat een neutrale organisatie als coördinatiepunt laagdrempeliger is dan een
organisatie met een kerkelijke achtergrond. Er hebben zich al ongeveer 6 vrijwilligers uit Langedijk bij
Humanitas aangemeld. Dit enthousiasme om mensen uit eigen dorp te helpen, willen wij
ondersteunen. Humanitas ziet voor zichzelf als organisatie geen rol in de aansturing en ondersteuning
van kerkelijke vrijwilligers. De visie van Humanitas op schuldhulpverlening komt niet overeen met de
kerkelijke. De kerk doet bijvoorbeeld aan geldleningen en -schenkingen. Terwijl Humanitas uitgaat van
de eigen kracht en het bevorderen van de zelfredzaamheid van de klant/hulpvrager.
Ingezet proces
Onze eerste aanzet is een eenvoudige en transparante samenwerking met Humanitas en de
kerkelijke organisaties. Het doel is het helpen met de administratie van de hulpvrager.
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Bij een tekort aan vrijwilligers bij andere organisaties die mensen helpen in schuldensituaties, zal
Humanitas deze vrijwilligers leveren;
Als de gemeente bij de puinruimmiddagen merkt dat de mensen die zich aanmelden voor
schuldhulpverlening, geholpen zouden zijn met een vrijwilliger die hen ondersteunt bij het op orde
leren houden van de administratie, dan kan de gemeente een vrijwilliger van Humanitas inzetten.
Dit kan preventief werken, en daardoor instroom op een schuldhulpverleningstraject voorkomen.

In Heerhugowaard draait het project SchuldHulpMaatje onder de coördinatie van de (kerkelijke)
Stichting Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard. Deze stichting heeft aangegeven
samenwerking te zoeken met de organisaties in Langedijk. Op dit moment zijn de Stichting Present
Heerhugowaard – Langedijk en Stichting De Wering bij dit platform aangesloten. Nu Langedijk samen
met Heerhugowaard en Alkmaar onderzoek doet naar samenwerking van de sociale diensten, willen
wij stimuleren dat er een soortgelijke samenwerking tussen de vrijwillige schulphulpverlening komt.
Tenslotte willen wij de mogelijkheid van het volgen van scholing open houden.
Eventuele kosten dekken we uit het geraamd projectbudget van € 22.000,--.
Om dit ingezet proces te benoemen hebben we de werktitel “project SchuldHulpMaatje” veranderd in
“Stimulans netwerk vrijwillige schuldhulpverlening”.

Financiële aspecten:
Onderzoek naar maatschappelijk rendement van een vrijwilligersproject als SchuldHulpMaatje laat
zien dat iedere geïnvesteerde euro drie euro oplevert. Daarnaast blijken de trajecten waarbij een
schuldhulpmaatje is ingezet een slagingspercentage te hebben van 70 procent.
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Projectbegroting Schuldhulpmaatje

1.
2.

Kostenpost
Certificering van 10 schuldhulpmaatjes van de
kerkelijke organisaties
Thuisadministratie Humanitas 15 koppelingen
Totaal

Budget
€ 13.000,-€ 9.000,-€ 22.000,--

Toelichting
Deze tarieven hanteert SchuldHulpMaatje:
 Opleiding: € 650,-- per maatje;
 Jaarlijkse bijscholing en hercertificering: € 500,-- per maatje;
 Intervisie: € 40 per maatje;
 Helpdeskondersteuning: € 160,--;
 Communicatie: € 150,--.
Humanitas hanteert het tarief van € 592 per koppeling, ongeacht de duur van het traject.
Projectduur
De projectduur zal een jaar zijn, en starten vanaf datum van beschikbaar stellen van het projectbudget
door de raad.
Dekking: extra middelen voor armoedebestrijding in het Gemeentefonds
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid krijgt de gemeente in 2014 een budget van
€ 45.000,-- toegevoegd. Voor de dekking van de voorzieningen uit de Verordening Maatschappelijke
Participatie 2014 is er al € 23.000,-- bestemd. Het voorstel is met het resterend bedrag dit
stimuleringsproject te financieren.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Omdat we dit project uitvoeren binnen het kader het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening is de
cliëntenraad over de opzet geïnformeerd.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Via planning en control cyclus.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

B&W besluit van 17 december 2013;
B&W besluit van 22 april 2014;
B&W besluit van 29 april 2014.

Zuid-Scharwoude, 29 april 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2014, nummer 41;

besluit:
uit de extra middelen voor armoedebestrijding een projectbudget van € 22.000,-- beschikbaar te
stellen voor een 'stimulans netwerk vrijwillige schuldhulpverlening'.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde
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