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MOTIE
EXCUSES NAAR BURGERS OVER FALEND BELEID SCHULDDIENSTVERLENING
Motie bij agendapunt Aanbevelingen Rekenkamer rapport ‘Belofte maakte schuld’
Onderwerp: Wethouder van Tatenhove maakt excuses naar mensen met
schuldenproblematiek naar aanleiding van rapport Rekenkamer
De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 17 december 2020
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat:
-

-

-

-

De Rekenkamer in haar rapport “Belofte maakt schuld, onderzoek naar
schulddienstverlening” d.d. 26 oktober 2020 laat zien dat ons college, met
verantwoordelijke wethouder Van Tatenhove, heeft gefaald in de gemeentelijke
schuldhulpverlening;
In Lansingerland ongeveer 1200 huishoudens met problematische schulden zijn en
volgens de Rekenkamer slechts zo’n 180 Lansingerlandse huishoudens
schuldhulpverlening en/of hulp bij schulden hebben gekregen, dus slechts 15% van de
doelgroep;
Dit percentage geholpen huishoudens met schuldenproblematiek, ook vergeleken
met resultaten in andere gemeenten in de regio, heel klein is;
De wethouder tijdens het debat in de raadscommissie Samenleving op 3 december
2020 weliswaar medeleven toonde voor iedereen die te maken heeft met
schuldenproblematiek, maar met geen woord haar excuses uitbracht jegens die
huishoudens over de ontstane situatie;
Zij wel een vlucht naar voren deed door een nieuwe versie van de nota
schuldhulpverlening aan te kondigen die in januari 2021 op de agenda staat;
Weekblad De Heraut, in een serie van vier artikelen (drie in november en één in
december) de resultaten van het rapport van de Rekenkamer heeft gepresenteerd,
vrijwilligersorganisaties Humanitas en SchuldHulpMaatje liet toelichten hoe zij
inwoners de helpende hand bieden en verslag deed van het kritische debat van
Commissie Samenleving van 3 december 2020;

-

De wethouder zelf nog niet de media te woord stond over het Rekenkamer rapport
met vernietigende conclusies.

Overwegende dat:
- Er nu ruim duizend huishoudens in Lansingerland de feestdagen ingaan met een
schuldenprobleem, waarvoor zij nog géén hulp krijgen van de gemeente
Lansingerland;
- De verantwoordelijke wethouder hiervoor nog geen excuses heeft aangeboden;
- Bij deze burgers mogelijk onrust is ontstaan of een gebrek aan vertrouwen in ons
gemeentebestuur door de media-aandacht over ‘Belofte maakt schuld’.
Verzoekt het college om
Via een interview van wethouder Van Tatenhove in De Heraut of andere [sociale] media
excuses aan te bieden over het falende schuldhulpbeleid en beterschap aan te kondigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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