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Schuldhulpverlening
In onze Zaterdag Live uitzending van zaterdag 29 april a.s. richten wij ons stamtafelgesprek
op het thema Schuldhulpverlening. Gasten aan tafel zijn: Marian Rutten (Clëntenraad Sociaal
Domein), Peter Hilhorst (Schuldenlab 070), Marie-José van Garderen (CZ Verzekeringen),
Joyce Godeke (Haagwonen) en Hanne Drost (Fractievertegenwoordiger SP).
Er raken steeds meer mensen in de schulden en er zijn ook steeds meer instanties, die zich
hiermee bezig houden. Uit onderzoek is gebleken, dat de overheid, die claimt de mensen te willen
helpen, uiteindelijk de grootste aanjager is met het door hen gehanteerde boetesysteem, waardoor
de schulden juist groter worden. Daarnaast zijn ook deurwaarders een factor van betekenis; mogen
zij bij loonbeslag wettelijk niet alles in beslag nemen, bij bankbeslag gelden andere regels en
worden mensen tòch kaalgeplukt.
De Nationale Ombudsman heeft in deze kwestie onderzoek gedaan en heeft met de deurwaarders
gesproken. Zij zullen zich voortaan coulanter opstellen. Ook zal hij het kabinet adviseren om de wet
aan te passen.
De gemeente den Haag is zeer actief op dit terrein, en heeft - om kennis te delen en om gezamenlijk
de problematiek aan te pakken - met veel partners het ‘Schuldenlab 070’ opgericht. Onlangs
hebben deze partners de incasso-vrije wijk geïntroduceerd. Ook verzekeraar CZ gaat met 1.000 van
har klanten aan de slag om deze problematiek te bestrijden. Corporatie Haagwonen heeft ook een
beleid ontwikkeld, waarbij zij met hun huurders in gesprek gaan bij een betalingsachterstand.
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een
politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl
. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

