Schuldhulpverlening hard/hart
nodig
Nederland is een oerwoud van regelingen en voorzieningen. Dan is het niet
altijd gemakkelijk om door de bomen het bos te zien. Incassoprocedures die
vaak te ver doorschieten, op een manier die effectieve hulpverlening in de weg
staat, doen vaak een situatie van kwaad tot erger ontstaan. Intussen kent
Tilburg ook een loket schuldhulpverlening in de wijken: in nadrukkelijke
samenwerking met DeToegang, zoals het aanbod aan maatschappelijke zorg
bekend staat.
Tekst Guus van Gorp, foto gemeente Tilburg

Langdurig leven op uitkeringsniveau, onvoldoende besef van budgettering,
onverwachte inkomensachteruitgang en koopverslaving. Dit zijn de belangrijkste
oorzaken van schulden. Alleenstaande ouders die hun mislukte relatie verwerken
door extra veel speelgoed voor de kids te kopen, want Neckerkramp heeft toch zulke
leuke dingen in de aanbieding. Schulden maken begint vaak tussen de oren en
vervolgens wordt de rest van je leven geamputeerd dankzij deurwaarders, die met de
hete adem van schuldeisers in de nek er steeds meer heil in zien om mensen zo vlug
mogelijk dakloos te maken, omdat bij ontbrekende woonlasten er nu eenmaal meer
te halen valt. Tilburg biedt met veel maatregelen een tegenwicht daartegen.

Tilburgse maatregelen
Tilburgers met weinig inkomen worden, door ze maximaal gebruik te laten maken
van voorzieningen, weerbaarder tegen schuldenrisico’s. Hierbij de belangrijkste
Tilburgse maatregelen op een rijtje:
 Wie in de bijstand zit, zoals dat in de volksmond nog steeds heet, krijgt
automatisch kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, dit geldt ook voor
mensen in een schuldregelingstraject. Ook voor andere Tilburgers met een
minimuminkomen kent Tilburg een soepel kwijtscheldingsbeleid.
 De gemeente heeft goede afspraken met woningcorporaties om ontruiming tegen
te gaan. Nadruk ligt op het treffen van regelingen. Ook met Traverse wordt goed
samengewerkt ter stimulering van vroeghulpprojecten; een soort EHBO tegen
huisuitzetting. Daarnaast kent kringloopbedrijf La Poubelle voor acute
noodgevallen een Goederenbank, enigszins vergelijkbaar met de Voedselbank.
 De gemeente steunt projecten die erop gericht zijn om schulden tegen te gaan,
zoals subsidiëring van Stichting Leergeld, een fonds dat ouders o.a. korting geeft
op boekengeld en schoolgeld. Bij acute inkomensterugval tot sociaal minimum kan
ook een beroep gedaan worden op het OndersteuningsfondsIn samenwerking
Ook voorlichtingsactiviteiten voor jongeren zoals georganiseerd door
ContourdeTwern, kunnen op gemeentelijke steun rekenen. Voorts kent de
gemeente budgetteringscursussen zoals ‘Uitkomen met inkomen’.
 Meer weten: zie www.t-helpt.nl. Voorts: www.imwtilburg.nl , tel 013 5952810.

