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Onderwerp: perspectiefnota - voorkomen van schulden jeugd 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 10 juli 2017, 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. 37% van de MBO-ers van 18 jaar en ouder momenteel een schuld heeft (Nibud); 
2. 1 op de vier MBO-ers van 18 jaar en ouder een betalingsachterstand heeft (Nibud); 
3. schulden jongeren belemmeren om een toekomst op te bouwen, omdat salaris niet 

geïnvesteerd wordt in de toekomst, maar in afbetalen (Nibud); 
4. jongeren bijna niet sparen en ondoordacht geld lenen, zonder te overwegen hoe zij 

dat terug kunnen betalen (Nibud); 
5. jongeren tussen 12 en 15 jaar (meestal de eerste 3 jaar van de middelbare school), 

over het algemeen meer wennen aan meer zakgeld, kleedgeld en meer 
verantwoordelijkheid, maar in deze levensfase meestal nog geen schuld opgebouwd 
hebben, 

van mening dat 
1. ook jongeren in Noordoostpolder al op jonge leeftijd schulden opbouwen die niet of 

nauwelijks terugbetaald kunnen worden; 
2. voorkomen beter is dan genezen en voorlichting ook in Noordoostpolder daarom in 

een vroeg stadium moet starten; 
3. niet alle ouders voldoende duidelijk (kunnen) maken aan jongeren dat schulden 

voorkomen moeten worden; 
4. het bespreekbaar maken van financiële problemen de sleutel tot een oplossing is, 

verzoekt het college: 
1. te onderzoeken of er in Noordoostpolder voldoende voorlichting is bij jongeren tussen 

12 en 15 jaar voordat deze schulden maken; 
2. te onderzoeken of organisaties die zich met schuldhulpverlening bezig houden te 

betrekken zijn bij de voorlichting over het voorkomen van schulden bij jongeren 
tussen 12 en 15 jaar, waarbij zij mogelijk het voorkomen van schulden kunnen 
toevoegen aan hun bestaande programma's; 

3. de raad hierover te informeren en alvast een startbedrag van € 20.000 op te nemen 
In de begroting 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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