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Ons kenmerk

Geachte heer Hille,
Wij danken u voor het advies "Jongeren acuut in geldproblemen" van 14 mei 2020. In dit advies
vraagt u aandacht voor de positie van de jongeren tussen 18 en 26 jaar met een uitkering of
minimumloon, die door de coronacrisis in geldproblemen zijn gekomen. Hierbij ontvangt u onze
reactie op uw advies.
Advies 1.

Op de website van de gemeente en in de Nieuwsbrief van SDV aandacht geven aan deze
problematiek en aan het aanbod tot hulp van de gemeente en waaruit die hulp kan bestaan. Wij
zien geen rol voor de middelbare scholen, gelet op de doelgroep die we benoemen.
Reactie:

Op de website van de gemeente en in de nieuwsbrief is veel aandacht voor de coronacrisis en
de hulp die de gemeente daarbij kan bieden. Ook voor jongeren is daar informatie te vinden.
Ook in de nieuwsbrief zullen we hier aandacht aan besteden. Wij hebben overigens (nog) geen
informatie of signalen ontvangen dat een toenemend aantal jongeren geldproblemen heeft als
gevolg van de coronacrisis.
Advies 2.

Alle gezinnen en jongeren die bij de gemeente bekend zijn, vanuit het bestand van de
gebruikers van de Bijstand en Bijzondere Bijstand, schriftelijk op de hoogte brengen van de
mogelijkheden tot hulp door de gemeente. Voor jongeren onder 27 jaar schijnt het bijzonder
moeilijk te zijn om een bijstandsuitkering te krijgen. Wij bepleiten daarom een versoepeling.
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Reactie:

Inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeente worden geregeld middels een
nieuwsbrief van het cluster sociale dienstverlening geïnformeerd over de mogelijkheid van het
aanvragen van bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende voorzieningen.
Er zijn regels in de Participatiewet opgenomen voor jongeren onder de 27 jaar om in
aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Jongeren dienen over een startkwalificatie te
beschikken en er bestaat in principe een wachttijd van één maand alvorens men recht heeft op
een uitkering. Hiermee wordt vanuit de wet het uitgangspunt benadrukt dat een
bijstandsuitkering een sociaal vangnet vormt en dat eerst aan een aantal voorwaarden moet
worden voldaan om in aanmerking te komen voor een uitkering. Indien jongeren als gevolg van
deze voorwaarden in de problemen komen kan van deze regels worden afgeweken en wordt er
maatwerk geleverd.
Advies 3.

Jongerenwerkers van Meerwaarde inschakelen om actief jongeren in deze leeftijdscategorie te
benaderen om te traceren of en zo ja welke financiële problemen zij hebben en te onderzoeken
welk individueel hulpaanbod passend zou zijn.
Reactie:

Dit is al een taak van de jongerenwerkers van stichting Meerwaarde. Deze jongerenwerkers
begeven zich in de wijken en spreken jongeren aan. Het jongerenwerk is tijdens de coronacrisis
nu ook meer op straat voor bewustwording bij de jeugd en om te praten over de gevolgen van
het virus. Daarnaast is er een Meerwaarde CoronaPunt geopend voor inwoners en organisaties
met vragen en zorgen over het virus.
Advies 4.

In overleg te treden met het UWV om langs die lijn jongeren op te sporen die nog niet bij de
gemeente bekend zijn en hen vervolgens ook door jongerenwerkers te laten benaderen met
een aanbod tot hulp.
Reactie:

In de pilot "Signaleren en doorverwijzen bij schulden" heeft het UWV in 2018-2019 in twee
regio's een werkwijze beproefd om klanten met (dreigende) financiële problemen beter te
kunnen helpen binnen de wettelijke taken van het UWV. Wanneer een medewerker op een
UWV-vestiging in een contact met een klant constateert dat er behoefte is aan hulp vanwege
financiële problemen, kan deze de klant - met diens instemming - laten bellen door een
gespecialiseerde klantadviseur van het UWV Klantencontactcentrum (KCC). Deze klantadviseur
gaat na wat binnen het UWV mogelijk is en kan de klant - indien die daarin schriftelijk toestemt
- eventueel direct 'warm' overdragen aan een gemeentelijke instelling voor
schuldhulpverlening. De klant hoeft dan verder zelf geen actie te ondernemen.
Dit betreft nog een pilot, maar gelet op de resultaten is de verwachting dat het UWV deze
werkwijze verder gaat ontwikkelen. Wij juichen dit als gemeente toe en werken graag nauw
samen met het UWV om financiële problemen vroegtijdig op te sporen.
Advies 5.

U werkt al met Plangroep voor mensen die zich hebben aangemeld voor hulp van de
Voedselbank. We adviseren dat u ook Plangroep zult stimuleren om gericht deze jongeren te
helpen om uit de problemen te komen en te blijven.
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Reactie:

In beginsel komt elke inwoner in de gemeente Haarlemmermeer in aanmerking voor
schuldhulpverlening als er sprake is van problematische schulden. Voor jongeren geldt geen
andere werkwijze. Indien jongeren zich melden bij PLANgroep worden zij geholpen bij het
oplossen van problematische schulden.
Advies 6.

U heeft al een systeem ingericht - met o.a. corporaties en zorgverzekeraars - op vroeg
signalering van oplopende schulden. Ook langs die weg lijkt het ons mogelijk om jongeren op te
sporen die in problemen zitten en hen te benaderen om mee te werken aan oplossingen.
Reactie:
Deze vroegsignalering geldt ook voor jongeren. Dit is niet aan leeftijd gebonden, dus ook van
deze groep ontvangen wij signalen bij betalingsachterstanden en gaan we vervolgens op
huisbezoek bij de betreffende jongere om de situatie te bespreken.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeeri e Haarlemmermeer,
de burgemeester,

Marianrt^Sïjhuurmans-Wijdeven
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