
   
 
 
 

Motie 
 
Onderwerp: Revolverend Schulden Fonds 
 
Motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde. 
  
Indieners: Lokaal Belang, PvdA 
 
 
De gemeenteraad van de Oude IJsselstreek, bijeen op 31oktober en 3 november 2022; 
 
Constaterende dat: 
1. Er steeds meer inwoners financiële problemen hebben door de aanhoudende crisis en inflatie 

waardoor er snel schulden kunnen ontstaan; 
2. Door schaamte proberen onze inwoners de schulden eerst zelf op te lossen. Mensen raken het 

financiële overzicht soms volledig kwijt waardoor de schulden snel op kunnen lopen; 
3. Door inschakeling van diverse deurwaarders met dreiging van beslaglegging er grote onrust bij 

een inwoner/gezin kan ontstaan en er onnodige kosten worden gemaakt; 
4. Dat er ook mogelijkheden zijn om dit via de Stadsbank te regelen, maar door dit dichtbij te 

organiseren dit de slagkracht en snelheid ten goede kan komen; 
 
Overwegende dat: 
1. In het kader van vroeg signalering het wenselijk is dat de schulden zo snel mogelijk in kaart 

worden gebracht en de inwoner ondersteuning krijgt bij het oplossen van de schulden; 
2. Er snel en adequaat een oplossing komt voor de ontstane schulden zodat deze zo gering mogelijk 

blijven; 
3. Door via dit Revolverend Fonds schulden over te nemen schuldeisers geen deurwaarder 

behoeven in te schakelen en er daardoor minder kosten worden gemaakt; 
4. De onrust die schulden met zich meebrengt minder wordt (schuldenrust); 
5. Dat na overname van de schulden, dit niet betekent dat deze niet meer hoeven te worden 

afgelost; 
 
Verzoekt het college om: 
1. Te onderzoeken of het mogelijk is om voor inwoners met ‘relatief’ kleine schulden tot b.v. max 

3.000,- euro een Revolverend Schulden Fonds op te zetten; 
2. In het bevestigende geval een pilot op te zetten in samenwerking met lokale instanties die zich 

met deze problematiek bezighouden, maar ook betrokken zijn bij de vroegsignalering b.v. de 
schuldhulpmaatjes.  

3. Indien deze pilot succesvol is te komen met een voorstel tot het instellen van dit fonds; 
4. De raad via de commissie Maatschappelijke ontwikkeling te informeren over de resultaten en 

voortgang; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening: 
 
Frank Aaldering    Willie Oort-Löwenthal 
Lokaal Belang    PvdA 
 
 


