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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
schuldhulpverlening GKB in Drenthe

Geachte heer Oosterlaak,

ln uw brief van 26 januari 2018 stelde u een aantal vragen over schuldhulpverlening
Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als
volgt.

Allereerst merken wij op dat de schuldhulpverlening een gemeentelijke taak is.
lnformatie voor het beantwoorden van de eerste vraag hebben wij ontvangen van het
trendbureau Drenthe.

Vraaq

1

Hoeveel huishoudens in Drenthe leven langdurig in armoede?

Antwoord

-

1

Langdurig laag inkomen (vier jaar en langer): 6.100 huishoudens met een
laag inkomen (3,1% van de doelpopulatie huishoudens) in de provincie
Drenthe.
Laag inkomen van ten minste één jaar: 19.200 huishoudens met een laag
inkomen (9,3% van de huishoudens) in de provincie Drenthe.

2

Yraas2
Bent u op de hoogte van het voornemen van gemeenten om geen dienstverleningsovereenkomst met de GKB meer af te sluiten?

Antwoord 2
Ja.

Vraaq 3
Bent u het met ons eens dat dit gevolgen kan hebben voor de toegankelijkheid van de
schuldhulpverlening?

Antwoord 3

WI kunnen dat niet beoordelen.

Vraaq 4

Zo nee, op welke manier wordt in de andere Drentse gemeenten de schuldhulpverlening ingekochVgeorgan iseerd?

Antwoord 4
Zie antwoord op vraag

3.

Vraaq 5
Hoe toegankelijk is de schuldhulpverlening geregeld in de Drentse gemeenten?
Antwoord 5
Schuldhulpverlening rs een gemeentelijke taak. Wijhebben daarover geen
informatie.

Vraaq 6
Ziet u, naast de aanpak van armoede in Zuid-Oost Drenthe, ook een rol voor de provincie om armoede aan te pakken in de andere gemeenten?

Antwoord 6
De aanpak van armoede rs ln eersfe instantie een taak van gemeenten, maar
wfi hebben in ons programma'Visie op leefbaarheid en krimp'beschreven hoe
wij in geheel Drenthe gemeenten ondersteunen bij de aanpak van armoede.

Vraaq 7
Zo nee, waarom niet?
Antwoord 7
Niet van foepasslng

3

Vraaq 8

Zo ja, op welke manier?
Antwoord I
Naasf het onderzoek naar overertbare armoede in de Veenkoloniën leveren
wfi vanuit het Trendbureau Drenthe aan alle Drentse gemeenten relevante gegeyens over armoede waarmee zijhun beleid kunnen versterken.
Daarnaast ondersteunen wij incidenteel initiatieven, zoals'Sterk uit Armoede',
die in alle Drentse gemeenten ervaringsdeskundigen opleiden. Deze ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet door gemeenten, het welzijnswerk en andere instanties.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

km/coll

, voorzitter

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 26-01-2018
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over schuldhulpverlening GKB in Drenthe.
Geachte mevrouw Klijnsma,
De raden van de deelnemende gemeenten in de Gemeentelijke Krediet Bank (Assen,
Hoogeveen en Meppel) zijn onlangs geïnformeerd over de reorganisatie van de GKB.
Behalve de hierboven genoemde gemeenten stoppen op termijn de andere gemeenten hun
dienstverleningsovereenkomsten met de GKB.
Het CBS kwam deze maand met het bericht dat het aantal huishoudens dat langdurig in
de armoede leeft in 2016 verder is toegenomen. Landelijk leven 224.000 huishoudens al
vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens.
De SP heeft daarom de volgende vragen:
1. Hoeveel huishoudens in Drenthe leven langdurig in armoede?
2. Bent u op de hoogte van het voornemen van gemeenten om geen
dienstverleningsovereenkomst met de GKB meer af te sluiten?
3. Bent u het met ons eens dat dit gevolgen kan hebben voor de toegankelijkheid van
de schuldhulpverlening?
4. Zo nee, op welke manier wordt in de andere Drentse gemeenten de
schulphulpverlening ingekocht/georganiseerd?
5. Hoe toegankelijk is de schuldhulpverlening geregeld in de Drentse gemeenten?
6. Ziet u, naast de aanpak van armoede in Zuid-Oost Drenthe, ook een rol voor de
provincie om armoede aan te pakken in de andere gemeenten?
7. Zo nee, waarom niet?
8. Zo ja, op welke manier?

Namens de SP fractie Drenthe

Philip Oosterlaak

