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1.

Goedkeuring verslag vergadering 4 juni 2018.

Het verslag van 4 juni 2018 wordt goedgekeurd.

2.

Schuldproblematiek. Overzicht bestaande acties en mogelijke nieuwe lokale
initiatieven. (toelichting door Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale zaken, Ann
Claes, hoofdmaatschappelijk assistent schuldhulpverlening & voorzitter Lokaal
advies Comité (LAC), Rik Schaerlaecken, financieel directeur en Kris Tange,
diensthoofd Belasingen en inningen).

Indrani Muyldermans:

Treedt de stad ook op als inner bij zaken als de afvaltaks?

Kris Tange:

Ja.

Indrani Muyldermans:

Rekent Ivarem kosten aan bij aanmaningsbrieven?

Kris Tange:

Bij de eerste brief niet, bij de daaropvolgende wel.

Glenn Nason:

Een gerechtsdeurwaarder werkt altijd op een mandaat van de
rechtbank, dat vanuit de stad moet komen. Is het niet mogelijk om
een stap vroeger te zetten? In se moeten we als stad toch weten
uit het verleden of mensen solvabel of insolvabel zijn?

Kris Tange:

Er lijkt een misverstand te zijn. Als een schuld niet betaald wordt,
dan kan de financieel directeur volgens artikel 94 van het
Gemeentedecreet autonoom een dwangbevel uitvaardigen, dat
door het college uitvoerbaar moet worden verklaard. Dit kan dan
dus zonder tussenkomst van de rechtbank.

Glenn Nason:

Als iemand zijn afvaltaks niet betaalt, wat gaat dan de meerkost
voor die persoon zijn?

Rik Schaerlaecken:

Een 100 euro, dat staat in het desbetreffende koninklijke besluit.

Glenn Nason:

Met hoeveel gerechtsdeurwaarders werken jullie en hoe zijn die
gekozen?

Rik Schaerlaecken:

Met vier en die zijn gekozen via een openbare opdracht.

Glenn Nason:

Ik ben verbaasd dat dit er vier zijn. Ik ken overheidsorganisaties
met maar 1.

Rik Schaerlaecken:

Dan heb je wel een groot probleem als die gerechtsdeurwaarder de
continuïteit niet kan waarborgen.

Indrani Muyldermans:

Zijn die ethische aspecten opgenomen in het bestek voor de
aanstelling van die gerechtsdeurwaarders opgenomen?

Kris Tange:

Zeker. We zullen dat doormailen.

Indrani Muyldermans:

Zien jullie mogelijkheden om er nog een tussenstap in te zetten?

Rik Schaerlaecken:

Dan zijn er natuurlijk wel al twee stappen geweest. We zouden
kunnen overwegen om hier een afstemming met de sociale dienst
te doen.

Patrick Princen:

Professioneel ben ik hier zeer veel mee bezig. Er zijn niet zo heel
veel bijkomende mogelijkheden om extra stappen toe te voegen.

Rita Van den Bossche:

We moeten natuurlijk ook rekening houden met GDPR.

Ali Salmi:

Hebben jullie zicht op de duur van schuldhulpverlening?

Mathias Vaes:

Nee, daar hebben we vandaag onvoldoende zicht op. We willen dat
uitbouwen, maar dat vraagt informatica-ontwikkeling.

Ali Salmi:

Maar jullie doen al 20 jaar schuldhulpverlening?

Mathias Vaes:

Dat is correct.

Indrani Muyldermans:

Hoe werk je het beste rond preventie? Of toeleiding?

Ann Claes:

De LAC speelt hier uiteraard een grote rol.

Mathias Vaes:

Facetten van uitbouw van Sociaal Huis, ID-team, GO-team,
preventieve woonbegeleiding… spelen hier ook op in.

Indrani Muyldermans:

Misschien moeten we dan ook meer inzetten op sensibilisering en
bewustmaking over niet te lang wachten met aanvragen van
schuldhulpverlening.

Mathias Vaes:

Dit is een moeilijke. Er is niet bepaald veel onderzoek dat aangeeft
dat dit soort acties effect ressorteren.

Glenn Nason:

De kern van het probleem van de schuldindustrie is natuurlijk dat
een initiële schuld leidt tot een veelvoud aan intresten. In
Mechelen gaat dit heel concreet om zaken als boterhamtaksen,
Ivaremtaksen… En wij willen nagaan hoe de vernedering van die
mensen vermeden kan worden. En ik wil hier informatie over met
cijfers.

Indrani Muyldermans:

Als er afbetaling van schuld is, dan zou er een bewijs van
afbetaling van schuld kunnen zijn en dan zou dit kunnen gelden als
een soort van erkenning van hun inspanningen. Voor wat het
natuurlijk ook waard is. Maar dit zou als een soort van extra
beloning kunnen zijn. Ik weet niet in welke mate dit iets is dat
jullie verder zouden willen onderzoeken?

Mathias Vaes:

Dat is een beleidskeuze.

Glenn Nason:

Beschikken jullie over een register van roerende goederen waar in
staat wat er met goederen bij uitdrijving wordt gedaan? En worden
mensen in kennis gesteld van waar ze terecht kunnen?

Rik Schaerlaecken:

We hebben 5 jaar geleden n.a.v. uw vraag afspraken gemaakt met
de uitvoeringsdiensten en zullen u hierover inlichten.

Verslaggever: Mathias Vaes, afdelingshoofd Sociale Zaken

