Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2017)
Opgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

Aanpak problematische schulden (30 juni 2016)
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1 D
 e staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer bij brieven van 2 december 2016, 6 februari en 15 juni 2017 geïnformeerd over de ontwikkelingen op het terrein van armoedeen schuldenbeleid. In de brief van 15 juni jl. is ook het kennis-, innovatie en professionaliseringsprogramma van Divosa, de VNG, de NVVK, Sociaal Werk Nederland en de Landelijke
Cliëntenraad aan de orde gekomen. De registratie en beschikbaarheid van gegevens binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening heeft binnen dit programma ook de aandacht. De
focus ligt dan op de gegevens die gemeenten nodig hebben voor een goede uitvoering van de schuldhulpverlening. Begin juli is de monitor Wsnp, dertiende meting over het jaar 2016
verschenen.
2 De minister van VenJ heeft geen toezegging gedaan.
3 In de brief van 2 december 2016 heeft de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de verkenning naar de concretisering van de Rijksincassovisie en de stappen
die in dat kader genomen zijn/worden.
4 De minister van VenJ heeft geen toezegging gedaan.

