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Schuldhulp bij Rijnstad
Het stadsbestuur stelt voor dat Rijnstad Arnhemmers voortaan gaat coachen om van hun
schulden af te komen.

door Harry van der Ploeg ARNHEM – De begeleiding van Arn
hemmers die diep in de schulden zitten, kan het
beste worden on
dergebracht bij het buurtopbouw
werk van Rijnstad. Dat voorstel wil wethouder Ine van Burgste
den
(CDA) vanavond bespreken met de gemeenteraad.
Ze denkt aan coaches dicht bij huis van de mensen die in ernsti
ge problemen verkeren. Dit alles via Rijnstad en de
acht wijkteams die zich vanaf volgend jaar moe
ten gaan buigen over allerlei vor
men van zorg. De schuldsanering
met afspraken rond minnelijke schikking met schuldeisers wil het stadsbestuur overdragen aan een marktpartij met
vakspecialis
ten.
Het Budget Advies Centrum BAC zal bij deze reorganisatie verdwij
nen. Het vast personeel kan daar
na overstappen
naar de twee toe
komstige uitvoerders. Van Burg
steden wil snel de knoop kunnen doorhakken, zodat Rijnstad vol
gend jaar met de wijkteams aan de slag kan. Die teams moeten Arnhemmers ook gaan helpen om schulden te
voorkomen. Hulp ‘in een vroeg stadium’ heet dat.
In Arnhem hebben vorig jaar 2.121 mensen een beroep gedaan op de schuldhulp. Bij het BAC klopten 1.461
mensen aan, bij Rijnstad 660. Nu staat de teller rond 1.800. De explosieve groei van de vraag om hulp leidt tot een
jaarlijks te
kort van 676.000 euro op de begro
ting van de gemeente. Het vorige college van burgemeester en wet
houders overwoog alle hulp uit te besteden aan een marktpartij. Zo’n bureau zou het werk voor 2,45 miljoen euro
per jaar moeten regelen. Bij het voorstel dat nu op tafel ligt, wordt de coaching van schuldenaars onderhands
gegund aan Rijnstad. Dit werk staat nu jaarlijks voor 1,64 miljoen op de begroting. De schuldregeling kost 800.000
euro per jaar.
Rijnstad geldt als betrouwbare partner voor de gemeente. ‘Het voert taken tot tevredenheid uit’, meldt een
adviesrapport bij het het voorstel. Rijnstad kan de kos
ten bovendien drukken dankzij inzet van vrijwilligers, zo ver
volgt het rapport. Projecten met vrijwilligers heten daarin ‘diesel
treinen’. Daarvoor een netwerk opzetten kost veel
tijd en moeite. ‘Maar als de projecten draaien staan ze ook stevig op de rails.’

Arnhemmers in financiële nood krijgen vanaf 2015 mogelijk begeleiding via Rijnstad en de wijkteams
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