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Onderzoek naar beleid met boetes

Onderzoek naar beleid met boetes
'Problemen snel opsporen' ARNHEM
Arnhem wil voorkomen dat inwoners met schulden dieper in de financiële
problemen terechtkomen door boetes die zij zelf oplegt.
BERRIE VAN HELDEN
De gemeente gaat onderzoeken hoe vaak en op welk moment zij aanmaningen naar armlastige inwoners
stuurt.
Het gaat om mensen die bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen, afval
voortdurend op straat gooien of geen parkeerticket hebben gekocht. Door de boetes is de gemeente er
mede verantwoordelijk voor dat de ellende van de mensen steeds groter wordt, zegt wethouder Gerrie
Elfrink. ,,En dat moeten wij niet willen."
Het onderzoek maakt deel uit van de Proeftuin Vroegsignalering Schulden dat vandaag van start gaat.
Partijen als gemeente, Rijnstad, Nuon, Menzis, Vitens en de woningbouwcorporaties Volks hebben de
handen ineen geslagen. Doel: mensen die in de financiële problemen dreigden te geraken, zo snel
mogelijk op te sporen. ,,Anders gaat het heel snel van kwaad tot erger", aldus Elfrink.
Daar ligt volgens hem een taak voor de overheden. ,,Die hebben er een handje van hoge boetes op te
leggen als mensen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Denk maar aan het leenstelsel
voor studenten, verkeersovertredingen, belastingen. Wij willen daar de landelijke overheid op wijzen.
Maar voordat we dat doen, willen we eerst weten hoe wij zelf met deze materie omgaan."
De gemeente heeft een projectmanager aangesteld die bij alle diensten en afdelingen gaat kijken of zij te
maken hebben met Arnhemmers die schulden hebben of moeite hebben rekeningen van de gemeente te
betalen. ,,Wij zullen denk ik honderden tot misschien wel duizenden mensen op het spoor komen. Hoe
eerder je daar bij bent, hoe beter het is. Want na een eerste aanmaning volgt al snel een tweede. En dan
loopt het bedrag snel op", zegt Elfrink.
Vaak weten afdelingen van elkaar niet dat zij mensen een boete opleggen, zegt Elfrink. ,,Met de ene hand
proberen wij mensen te helpen, terwijl we ze met andere hand dieper in het moeras drukken."
Met als gevolg dat ze in de schuldsanering dreigen terecht te komen. ,,Aan het eind van zo'n traject wordt
vaak een deel van de schuld kwijtgescholden. Dat kan maar zo in de buurt komen van het bedrag dat je
aan boetes hebt opgelegd. De ellende die daarmee gepaard gaat, had je misschien kunnen voorkomen."
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