Aan: het College van B&W van de gemeente Barneveld.
Betreft: Schriftelijke vragen financiële educatie jongeren
Barneveld, 17 januari 2022
Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stellen we op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad vragen over de financiële educatie van
jongeren.
Afgelopen tijd heeft ChristenUnie Barneveld onderzoek gedaan naar financiële educatie
van kinderen en jongeren. De uitkomsten leren dat deze educatie incidenteel is en
afhankelijk van de school of leerkracht. Daarnaast krijgen leerlingen die financieel
georiënteerde vakken in hun pakket hebben meer info dan leerlingen die deze vakken
niet volgen.
Onze indruk is dat er voldoende instrumenten voor handen zijn. Maar deze worden nog
lang niet optimaal en structureel ingezet. Het project “Geldwijs”, informatie van het
Nibud en meedoen als gemeente met de week van het geld zijn voorbeelden hiervan.
Onze fractie is een groot voorstander van schuldpreventie. Voorkomen is beter dan
genezen!
Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Heeft de gemeente Barneveld zicht op de financiële problematiek (schulden) bij
jongeren? Zo ja, wat signaleert u?
2. Ziet u een bepaalde ontwikkeling in de tijd v.w.b deze problematiek? Zo ja,
welke?
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?
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?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Wilma Heijkoop

