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Hulpdienst schuld bij Rijnstad en wijkteams

door Harry van der Ploeg ARNHEM – Rijnstad gaat Arnhem
m ers voortaan via de wijkteams coachen om van
schulden af te ko
m en. De gemeenteraad heeft hier
toe groen licht gegeven. Wethou
der Gerrie Elfrink (SP) kan nu
met Rijnstad om tafel gaan zitten om een overeenkomst te sluiten.
De schuldsanering wilde de wet
houder eigenlijk overdragen aan een marktpartij. Een meerderheid in de
gemeenteraad wil echter dat Elfrink eerst onderzoekt of er een mogelijkheid is om ook Rijnstad deze opdracht te
gunnen. Dat moet ‘versnippering’ van hulp ver
m ijden. Elfrink gaat bij dit onder
zoek de risico’s in kaart brengen van
schadeclaims van commer
ciële bedrijven die op het gebied van schuldsanering actief zijn en zich mogelijk
benadeeld voelen bij onderhandse gunning.
Elfrink denkt dat schuldspecialis
ten in wijkteams veel meer kun
nen doen dan nu. „Ik heb met zo’n specialist
gesproken. Hij ken
de de mensen alleen van zijn kan
toor. Die mensen houden bij zo’n kantoorbezoek de schone
schijn op. Dat is begrijpelijk, dat doet ie
dereen. Nu de specialist in het wijkteam zit komt hij bij mensen thuis. Dan
ziet hij daadwerkelijk wat er bij hen aan de hand is, zon
der schone schijn.”
AnnaYfke Sleurink van de Stich
ting Leergeld bevestigde gistera
vond dat veel mensen acht maan
den tot een jaar
moeten wachten totdat ze in de schuldsanering te
rechtkomen. „Na de aanmelding is er eerst een
stabiliseringsperio
de.” Die periode is bedoeld om er
voor te zorgen dat de uitgaven van de schuldenaar niet langer
bo
ven de inkomsten uitstijgen. Sleu
rink zegt dat die stabiliseringspe
riode te lang duurt en dat de schulden dan
juist oplopen.

Schuldhulpverleners die mensen thuis bezoeken zien mensen ‘zonder scho
ne schijn’, zegt Elfrink
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