
M O T I E  
Revolverend Schuldenfonds 

 
 

Met betrekking tot het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de Begroting 2021 
 
Ondergetekende(n),  
 

 
 

 
Fractie GroenLinks Fractie SP     
 
 
 
Marike de Nobel Inge Verdaasdonk 
 
 
Gelet op artikel 10.1 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de begroting 2021 
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 12 november 2020 
 
Constaterende dat: 
 

• Het college flink aan de slag wil met het oplossen van problematische schulden; 

• Er nu alleen een schuldenafkoopfonds is, dat tot ca € 5.000 schulden gaat, een bedrag 
waarvan de wethouder aangeeft dat dit arbitrair is; 

• Een revolverend fonds in een aantal andere steden, waar men voortvarend met 
problematische schulden aan de slag is, al werkt; 

• Het college in de begroting aangeeft dat er een schuldentoename van 15% wordt verwacht; 

• De rijksoverheid op 28 september 2020 146 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar stelde 
om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere 
toestroom van hulpvragen, waarvan 75 miljoen voor gemeentelijk schuldenbeleid;  

 
Overwegende dat: 

• Schulden altijd, maar zeker ook boven de € 5.000 verstikkend werken, waardoor mensen niet 
meer in staat zijn normaal te functioneren, medische klachten krijgen, en soms zelfs hun 
werk verliezen; 

• Het in het belang is van de Gemeente om ook mensen te helpen met problematische 
schulden boven de € 5.000, zodat de Gemeente op termijn minder kosten heeft; 

• Een revolverend fonds een eenmalige financiering nodig heeft; 

• Mensen die schulden kwijtgescholden krijgen, wellicht minder leren en eerder opnieuw de 
fout ingaan; 

• Als mensen met schulden weer lucht krijgen doordat de Gemeente hun schulden, ook boven 
de € 5000 EUR overneemt, en ze, door terug te betalen aan de Gemeente, het mogelijk 
maken dat anderen met problematische schulden ook weer worden geholpen, het aan alle 
kanten een win-win-situatie is. 

• De verwachting is, dat vanwege Covid-19 problematische schulden alleen maar gaan 
toenemen, en we op dit moment nog niet kunnen overzien wanneer hieraan een einde komt;                                

 
Draagt het college op: 
1. Een Revolverend fonds van EUR 500.000 in te stellen voor het overnemen van problematische 
schulden als lening, ook boven de € 5.000; 



2. De financiering hiervoor te zoeken in de algemene reserve. 
3. De raad regelmatig te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het 
Revolverend Schuldenfonds, zowel wat aantallen mensen die geholpen zijn, alsook de 
financiële stand (terugbetalingen en niet terugbetaalde bedragen) 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2020 
 
 
   ,voorzitter 
 
 
   ,griffier 


