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Geachte mevrouw Heijkoop,
Datum:
22 februari 2022
Ons kenmerk:

Op 17 januari 2022 ontvingen wij uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van de
Organisatieverordening van de gemeenteraad over de financiële educatie van jongeren.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

1185658
Afdeling:
SOC
Email:
m.vanleeuwen@barneveld.nl

Vraag 1:
Heeft de gemeente Barneveld zicht op de financiële problematiek (schulden) bij
jongeren? Zo ja, wat signaleert u?
Antwoord:
De gemeente is sinds 1 januari 2021 in het kader van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor de vroegsignalering, het tijdig
signaleren van achterstallige betalingen en toekomstige problematische schulden.
Zorgverzekeraars, verhuurders en energie- en waterleveranciers zijn verplicht om
inwoners met achterstanden te melden. Vervolgens worden inwoners preventief
benaderd middels een huisbezoek en indien gewenst ondersteunt. Op deze manier zijn
ook jongeren vroegtijdig te bereiken. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen het
afgelopen jaar onmogelijk geweest om huisbezoeken af te leggen waardoor deze
outreachende aanpak minder goed uit de verf kwam. Mensen met schulden ervaren
vaak een grote drempel om hulp te zoeken. Dat geldt al helemaal voor jongeren die
daarbij ook nog minder kennis hebben van de lokale sociale kaart.
De gemeente Barneveld biedt inwoners met geldzorgen diverse vormen van
ondersteuning, waaronder budgetcoaching en schuldhulpverlening. Budgetcoaching
kan preventief worden ingezet, schuldhulpverlening vindt plaats op het moment dat er
sprake is van problematische schulden. In dit aanbod wordt geen onderscheid gemaakt
naar leeftijd. In de praktijk zien we dat ook jongeren zich aanmelden voor
budgetcoaching of schuldhulpverlening. De gespreksvoerders Schuldhulpverlening
zien echter geen toename van het aantal aanmeldingen door jongeren
Vraag 2:
Ziet u een bepaalde ontwikkeling in de tijd v.w.b. deze problematiek? Zo ja, welke?
Antwoord:

De landelijke cijfers geven inderdaad een zorgelijk beeld. Volgens het BKR1 (2019)
stijgt het aantal jongeren dat in de schulden zit een stuk harder dan de rest van de
bevolking en wel met 34.000 per jaar. Eind 2019 is ruim 14% van de Nederlanders met
betalingsproblemen jonger dan 30 jaar2. Veel jongeren werken in de horeca of hebben
tijdelijke contracten waardoor hun positie op de arbeidsmarkt vaak kwetsbaar is.

De gespreksvoerders Schuldhulpverlening zien echter geen toename van
aanmeldingen door jongeren en ook geen wijziging in het soort hulpvraag of
problematiek. Dat kan betekenen dat de problematiek minder speelt onder jongeren in
Barneveld of dat hulpvragen de schuldhulpverlening niet weten te bereiken.
Blad 2

Vraag 3:
Hanteert de gemeente instrumenten om jongeren te helpen om financieel op eigen
benen te kunnen staan, bv. Via basis- en voortgezet onderwijs? Zo ja, welke
instrumenten zijn dat en zijn ze voldoende effectief en structureel inzetbaar? Zo nee,
waarom niet en onderkent de gemeente dat dit van groot belang is? En zijn deze
instrumenten meetbaar?
Antwoord:
Veel scholen in de gemeente Barneveld maken gebruik van de lespakketten die Wijzer
in Geldzaken in het kader van de Week van het Geld beschikbaar stelt. Daarnaast
kunnen scholen in het primair, voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs
deelnemen aan G€ldwijs, een project van Welzijn Barneveld in het kader van de
schuldpreventie. Dit project bestaat uit een interactieve theatervoorstelling in
combinatie met gastlessen gegeven door vrijwilligers die werkzaam zijn (geweest) in de
financiële wereld. Het doel is jongeren bewust te maken van hun omgang met geld.
Deelname aan dit project is gratis voor scholen. Dit schooljaar nemen 24 basisscholen
en 3 middelbare scholen deel.
Eerder werd het boekje ‘Ik word 18’ van het Nibud verstuurd aan jongeren in de
gemeente die 18 jaar worden. Jongeren hebben hierbij aangegeven dat dit boekje niet
goed aansluit op hun behoefte en belevingswereld. Daarom onderzoekt de gemeente
de inzet van de Kwikstart app voor deze jongeren die voor nieuwe (financiële)
verantwoordelijkheden komen te staan. De Kwikstart app biedt jongeren een overzicht
van dat wat er op hen afkomt wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. De app is al
beschikbaar maar dient nog te worden gevuld met lokale informatie. Vervolgens wordt
de app actief onder de aandacht gebracht bij de ‘bijna 18-jarigen’ binnen de gemeente.
Voor inwoners met financiële zorgen of problematische schulden is de stap naar hulp
vaak groot. De lokale sociale kaart dient daarom op laagdrempelige en toegankelijke
wijze beschikbaar te zijn voor deze inwoners en hun netwerk. De gemeente werkt
samen met diverse partijen actief op het terrein van ondersteuning bij geldzorgen aan
een instrument om de lokale sociale kaart te presenteren.
We zijn bovendien in gesprek met Stadsring51 over het aanbieden van een alternatief
voor de budgetcursus die zij voorheen voor ons uitvoerden. Daarbij wordt aangesloten
bij de specifieke hulpvraag van de inwoner, waaronder jongeren.
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Vraag 4:
De ChristenUnie is van mening dat een goede analyse van de financiële situatie van
jongeren essentieel is, zodat daar meer zicht op verkregen wordt en gekeken kan
worden hoe de financiële educatie optimaal kan worden ingezet. Deelt de gemeente
deze mening? Zo ja, is de gemeente bereid hier werk van te maken? En hoe?

Blad 3

Antwoord:
De gemeente heeft in het kader van de uitvoering van de taak van vroegsignalering
een instrument in handen waarmee de financiële situatie van haar inwoners inzichtelijk
kan worden gemaakt. Op die manier kunnen verschillende doelgroepen worden
benaderd waaronder jongeren. Waar gezinnen doorgaans in de problemen komen op
het moment dat zij niet meer in staat zijn de huur te betalen, beginnen de financiële
problemen bij jongeren vaak op een andere manier. De financiële problemen van
jongeren worden vaak vroegtijdig zichtbaar op het moment dat zij hun zorgverzekering
niet meer kunnen betalen. Om jongeren preventief te benaderen is het zaak in de
selectie van signalen in te zoomen op die inwoners die in de problemen komen bij het
betalen van hun zorgverzekering.
De gemeente deelt de zorg voor jongeren en ziet inderdaad in jongeren een extra
kwetsbare doelgroep als het gaat om problematische schulden. Wij zullen bij de
aanstaande evaluatie van de vroegsignalering extra aandacht besteden aan jongeren.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
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