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Om te voorkomen dat zij onnodig diep in de schulden raken, gaat de gemeente Sittard-
Geleen mensen met financiële problemen vanaf nu eerder helpen. Dit doen zij onder 
meer via huisbezoeken. 

 

„Het duurt gemiddeld vijf jaar eer mensen met betaalachterstanden aan de bel trekken”, zegt 
wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding). „Dit heeft vooral te maken met de grote 
schaamte die mensen voelen om hulp in te schakelen. Het resulteert erin dat tegen die tijd 
de schulden zeer hoog zijn opgelopen.” 

Vroeg stadium 

Om hier iets aan te doen, gaat de gemeente zich richten op vroegsignalering. Hiervoor gaan 
zij samenwerken met onder meer zorgverzekeraars, woningcorporaties en energiebedrijven. 
„Zij zullen de eerste signalen opvangen van mogelijke geldproblemen”, licht Schmitz toe. „Als 
zij zien dat iemand bijvoorbeeld meerdere keren zijn huur of zorgkosten niet heeft betaald, 
sturen zij een brief naar diegene met de vraag of ze iets voor hen kunnen betekenen. 
Mochten er dan alsnog betalingsachterstanden blijven bestaan, dan kan de gemeente kiezen 
voor een huisbezoek. De reden dat mensen nu rechtstreeks benaderd kunnen worden heeft 
te maken met een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waardoor er voor 
gemeenten nu een wettelijke grondslag is voor het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens.” 

Urgent 

Huisbezoeken worden volgens Schmitz gedaan in urgente gevallen. „Hieronder vallen 
gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Geldzorgen geven vaak een allesoverheersende stress bij 
ouders en dit heeft ook invloed op de kinderen. Wij willen die cognitieve en emotionele 
schade bij kinderen beperken. Ook jongeren tot en met 27 jaar vallen onder urgent, omdat 
het oplossen van geldproblemen bij deze leeftijdsgroep een hoop ellende op latere leeftijd 
kan besparen, zoals voor altijd in de bijstand moeten leven.” 
De gemeente gaat ook pas over tot een huisbezoek als er sprake is van een minimale 
achterstand van tweehonderd euro. 

Doorverwezen 

De huisbezoeken worden gedaan door professionals van de Kredietbank Limburg (KBL) en 
Partners in Welzijn (PIW), vertelt Schmitz. „Per bezoek wordt gekeken naar wat iemand 
nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij de administratie, het aanvragen van 
toeslagen of opvoedingsondersteuning. Ook kunnen mensen indien nodig doorverwezen 
worden naar de juiste instanties.” 

 


