GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van het CDA Boekel-Venhorst d.d. 23 april 2019
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:

Schriftelijke vragen omtrent FiKks-app tegen financiële problemen

Toelichting:
Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een
risico daarop, waarvan slechts 200.000 mensen bekend zijn bij gemeenten en schuldhulporganisaties.
Daar komt bovenop dat vele huishoudens zich niet bewust zijn van hun problematische schulden. In
onze gemeente zal dit thema nadere aandacht en uitwerking krijgen middels een nog op te stellen
armoedebeleid, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. U verwacht dit uiterlijk eind 2019 aan de raad
voor te leggen.
Vanuit de overtuiging dat niet alleen de overheid, maar juist ook de gemeenschap zelf een vuist kan
maken tegen problematische schulden en armoede is op initiatief van het Twentse bedrijfsleven, via
de onafhankelijke stichting Helden van de Wil, een gratis app ontwikkeld genaamd FiKks. Deze app
brengt mensen met financiële problemen in contact met een ‘buddy’ die ondersteuning biedt bij
geldzaken.
Vraag/vragen:
1. Bent u, net als het CDA, van mening dat dit goede initiatief navolging verdient, ook in onze
gemeente? Zo nee, waarom niet?
2. Ziet u, net als het CDA, een rol weggelegd voor deze App in het nog op te stellen armoedebeleid
en bent u bereid dit daarin op te nemen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid deze app actief onder de aandacht te brengen van al onze inwoners via social
media kanalen, de gemeentelijke website en via het Weekblad Boekel-Venhorst? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019
1. Als deze app voor het (preventieve) armoedebeleid de juiste of aanvullende oplossing blijkt te zijn
dan zullen wij navolging geven aan dit initiatief. Dit zoeken we nog nader uit in het nog op te
stellen en door te ontwikkelen armoedebeleid.
2. Zie antwoord 1.
3. Zie antwoord 1.
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