
 

 

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 
 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Kwijtschelden schulden  

Datum: 13 december 2019 

 

Geacht college, 

Op donderdag 12 december berichtte de NOS dat de gemeente Arnhem per 1 januari 2020 de schulden van 
1400 huishoudens gaat kwijtschelden, van de in totaal zo'n 4600 schulden die bij de gemeente uitstaan.1 Het 
gaat bijvoorbeeld om mensen die te veel uitkeringsgeld hebben ontvangen en die dat nog moeten 
terugbetalen. Of om mensen die leenbijstand hebben gekregen voor bijvoorbeeld de inrichting van hun huis. 
Daarnaast gaat het om inwoners die al drie jaar lang met een betalingsregeling van hun schuld proberen af 
te komen, maar bij wie dat nog niet is gelukt. 
 
Ook de gemeente Groningen heeft veel inwoners met (problematisch) schulden. Schulden die vaak niet of 
nauwelijks af te betalen zijn. Schulden die zorgen voor veel stress, onzekerheid en een bedreiging in de 
bestaanszekerheid van mensen. Dit zorgen ervoor dat mensen minder snel een baan vinden en kinderen al 
op vroege leeftijd op achterstand worden gezet.  
 
De SP-fractie is van mening dat Groningen in navolging van Arnhem ook over moet gaan tot het 
kwijtschelden van schulden van Groningers. Op deze manier kunnen vele Groningers met een schone lei 
beginnen, kunnen mensen eerder beginnen met werk of activering en geeft de gemeente Groningen het 
goede voorbeeld in de richting van andere schuldeisers.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college van B&W: 
 
1. Is het college op de hoogte van het kwijtschelden van schulden door de gemeente Arnhem? Zo ja, wat 

vindt zij van deze plannen? Zo niet, waarom niet?  
2. Kan het college aangeven hoeveel mensen in de gemeente Groningen in de schulden zitten? En hoeveel 

schulden hiervan volgens de aanpak van de gemeente Groningen zouden worden kwijtgescholden?  
3. Bent u bereidt te onderzoeken of en welke schulden kwijt te schelden zijn en hoeveel geld dit betreft? Zo 

ja, hoe en wanneer wilt u dit doen? Zo niet, waarom niet? 
4. Bent u bereidt de schulden kwijt te schelden volgens de manier waarop de gemeente Arnhem dit doet en 

dit te bekostigen uit het rekeningresultaat 2019? Zo niet, waarom niet? 
 
In afwachting van uw antwoorden.  
 
Jimmy Dijk 
SP 

                                                
1 https://nos.nl/artikel/2314387-gemeente-arnhem-scheldt-schulden-van-honderden-inwoners-
kwijt.html 
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