
 

Motie  

“Maak kinderen al geldbewust om problematische schulden te voorkomen” 

De gemeenteraad van de gemeente Oss in vergadering bijeen op 24 oktober 2019. 

Overwegende dat: 

volgens het BKR 1 op de 3 huishoudens betalingsachterstanden heeft en 1 op de 5 huishoudens 
te maken heeft met problematische schulden; 

op het moment dat schulden problematisch zijn geworden, dit vaak al veel leed heeft veroorzaakt, 
zowel bij de schuldenaar, diens omgeving als bij (particuliere) schuldeisers; 

het voorkomen van schulden daarom van groot belang is voor onze samenleving. 

ls van mening dat: 

het voorkomen van schulden begint bij het structureel voorlichten van kinderen, hoe eerder zij 
geldbewust zijn, hoe beter; 

het voorlichten primair een taak van de ouders is, maar door de omvang van het maatschappelijke 
probleem er veel meer dient te gebeuren; 

het bieden van voorlichting aan kinderen daarom een hogere prioriteit dient te krijgen dan in het 
beleidskader wordt voorgesteld; 

de gemeente in gesprek dient te gaan met het onderwijs om het maatschappelijke probleem van 
schulden onder de aandacht te brengen, aangezien via het onderwijs alle kinderen kunnen worden 
bereikt;  

de gemeente niet de inhoud van het lesprogramma dient te bepalen of het onderwijs met extra 
taken mag belasten, maar wel samen met het onderwijs kan onderzoeken of omgaan met 
geldzaken al voldoende structurele aandacht heeft en het onderwijs hulp moet bieden in het 
geldbewust maken van kinderen, bijvoorbeeld door gastlessen en/of (de verwijzing naar) goede 
lespakketten. 

Draagt het college op: 

om ruim voor het einde van het schooljaar in gesprek te gaan over over dit thema met de 
schoolbesturen, uitdrukkelijk ook met de besturen van de basisscholen en het speciaal onderwijs; 

de resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad; en 

het onderwijs hulp aan te bieden in het structureel geldbewust maken van kinderen om zo 
problematische schulden met alle gevolgen van dien in de toekomst te voorkomen. 

Namens VVD Oss, 

Angela Smits-van den Berg 


