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In de gemeenteraadsvergadering van 29 september 2016 hebben de raadsleden de heren Grinwis, 

Van der Helm, Okcuoglu, Ramnath  en de dames Michon en Teunissen bij de bespreking van het 

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016 – 2019 (RIS 294247) de volgende motie ingediend. 
  
Motie Jongeren Perspectief Fonds en gedragsverandering  
 
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 29 september 2016, ter bespreking 
van het voorstel van het college inzake Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019  
(RIS 294247);  
 
- constaterende dat het college samen met onderwijsinstellingen en werkgevers een pilot 

'Jongeren Perspectief Fonds' opzet;  
 

- overwegende dat, gelezen het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2019, in het 
Jongeren Perspectief Fonds geen aandacht besteed wordt aan 
gedragsverandering;  

- overwegende dat de gemeente, maar ook ROC Mondriaan, het NIBUD en 
schuldhulpinstellingen cursussen aanbieden die je leren schulden te voorkomen en hoe 
om te gaan met geld;  

- overwegende dat het goed zou zijn voor het 'schuldbesef als de deelnemende jongeren 
maandelijks zien hoeveel schuld zij zonder het Jongeren Perspectief Fonds hadden moeten 
aflossen;  
 

- verzoekt het college aan de pilot Jongeren Perspectief Fonds een leerelement toe te 
voegen dat gericht is op gedragsverandering, bijvoorbeeld door cursussen die inzetten 
op het voorkomen van schulden en het verstandig omgaan met geld, om zo herhaling 
van de schuldproblemen te voorkomen;  

- verzoekt het college om in de evaluatie van de pilot vervolgens ook aandacht te besteden 
aan hoe ingezet is op gedragsverandering en aan de resultaten hiervan. 

 
Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de 
afdoening van deze motie. 
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Jongeren bevinden zich in een levensfase waarbij schulden ertoe kunnen leiden dat zij langdurig 

en wellicht definitief op een onoverbrugbare maatschappelijke achterstand komen te staan. 

Schulden kosten de samenleving ook heel veel geld. Maar belangrijker nog, jongeren hebben heel 

veel stress van schulden en kunnen geen stap maken in hun leven. Binnen de bestaande 

dienstverlening kunnen we veel jongeren niet helpen, vanwege het ontbreken van 

aflossingscapaciteit. Den Haag wil deze jongeren schulden(zorgen)vrij maken met het Jongeren 

Perspectief Fonds, waarmee deze zomer een pilot is gestart.  

 
We verwachten van de jongeren een maximale inzet om hun perspectief te vergroten en te werken 
aan financiële zelfredzaamheid. Dat betekent school afmaken of aan het werk/re-integratie, en 
daarnaast aan de slag met vrijwilligerswerk. Ook krijgen jongeren begeleiding om hun financiën 
zelf verstandig te beheren. Gedragsverandering ten aanzien van het omgaan met geld en 
voorkomen van schulden maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de aanpak. Gedurende het 
coachingstraject wordt geïnvesteerd in : 
- Verhogen van kennis en vaardigheden op individueel en op groepsniveau. Naast de 

gesprekken met de coach volgen de jongeren diverse trainingen waarbij zij leren om 
bewust(er) met geld om te gaan, hun administratie bij te houden en rond komen met  een 
beperkt budget.  

- Gedragsverandering. Tijdens de individuele gesprekken van de coach met de jongere is dit 
een aandachtpunt. Afhankelijk van de situatie van de jongere  (zwaarte van de problematiek) 
wordt ondersteuning van een specialist gevraagd.  

Bij de evaluatie van de pilot zal worden ingegaan op de wijze waarop de gedragsverandering is 

aangepakt en welke resultaten op dit terrein zijn geboekt. 

 

Het college stelt de raad voor de motie als afgedaan te beschouwen. 
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


