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Onderwerp 

Afdoening motie M.14 “Adempauze voor Schuldenaren”  

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van de raadsmededeling Voorjaarsnota 2020 en financiële en 

maatschappelijke impactanalyse gevolgen Coronacrisis (RIS305404) op 30 juni 2020 de door het 

raadslid de heer Grinwis ingediende motie “Adempauze voor Schuldenaren” (RIS 305749) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• uit de maatschappelijke impactanalyse blijkt dat door de coronacrisis oninbare kredieten 

toenemen en meer mensen in de schulden komen; 

• de Rijksoverheid vanaf 1-4-2020 een zogenaamde noodstopprocedure heeft ingesteld, 

waardoor schuldenmarkten een ‘adempauze’ krijgen, wanneer zij verkeersboetes niet 

kunnen betalen in plaats van dat de boete verhoogd wordt, en het Rijk voornemens is deze 

noodstopprocedure uit te breiden naar andere domeinen; 

 

Overwegende, dat: 

• de gemeente als schuldeiser hoe gering ook, zeker in deze tijd, een bijzondere 

verantwoordelijkheid heeft om vergroting van de schuldenproblematiek tegen te gaan; 

• een adempauze (van schulden) voor kwetsbare mensen nodig is om in rustiger vaarwater te 

komen en te kunnen werken aan herstel; 

 

Verzoekt het college: 

• naar analogie van de landelijke noodstopprocedure een adempauze in te lassen door de 

verhoging van gemeentelijke schulden een jaar stop te zetten en gelijktijdig de 

schuldhulpverlening op te starten; 

• andere organisaties in de stad aan te moedigen ook een adempauze voor schuldenaren in te 

lassen, 
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Het college informeert de raad over de afdoening van deze motie als volgt.  

 

Het college neemt haar verantwoordelijkheid als schuldeiser en benadrukt het belang van een sociaal 

incasso beleid om vergroting van de schuldenproblematiek tegen te gaan. Bij SZW en bij de inning van 

gemeentelijke belastingen. Als inwoners zich melden om hulp bij schulden bij de gemeente, dan kan 

dit ook direct doorgegeven worden aan belastingzaken zodat de inwoner niet onnodig te maken krijgt 

met kostenverhogende maatregelen.   

 

In navolging van de motie gaat het college verkennen hoe er net als bij het CJIB ook bij gemeentelijke 

incasso een noodstopprocedure ingevoerd kan worden. Als inwoners zich melden bij de gemeente die 

openstaande gemeentelijke vorderingen wel willen betalen maar dit door schulden bij andere 

schuldeisers dan de gemeente niet kunnen, dan wordt de invordering opgeschort op voorwaarde dat 

iemand hulp zoekt bij de schulden. Dit geeft lucht aan de inwoner en biedt de schuldhulpverlener de 

ruimte om een regeling op te zetten. 

 

De motie roept tevens op om andere organisaties in de stad ook een adempauze voor schuldenaren in 

te laten lassen. Het, indien nodig, bieden van een adempauze maakt deel uit van een sociaal 

incassobeleid. Het voeren van een sociaal incassobeleid is een van de belangrijkste 

samenwerkingsthema’s van het Schuldenlab070 en maakt ook deel uit van de afspraken die de 

gemeente maakt met vaste lasten leveranciers in het kader van de vroegsignalering van schulden. In de 

gesprekken over een sociaal incassobeleid betrekken we de mogelijkheid op een adempauze.   
 

De bovenstaande plannen staan opgenomen in het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020-2024 dat 15 

oktober in de commissie Samenleving is besproken. De voortgang en realisatie van de in het 

beleidsplan opgenomen doelstellingen, waaronder de adempauze, zullen jaarlijks worden gedeeld met 

uw raad.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 
 


