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DEFINITIEF 

Deze is een document van de Rekenkamer Amsterdam 

en bevat de ambities horende bij het thema voorschool, 

primair en secundair onderwijs uit het Coalitieakkoord 

2018-2022.  

De rekenkamer heeft deze ambities onderzocht voor 

haar deelonderzoek Schuldhulpverlening en armoede. De 

bevindingen van het onderzoek staan op deze pagina. 

 

https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/thema-verantwoording/coalitieakkoord-2018-2022/


AMBITIES VOORSCHOOL, PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERWIJS 

1 

Ambities schuldhulpverlening en armoedea 

1 Schuldhulpverlening wordt prioriteit van het college. We zetten in op kwalitatieve, 

kwantitatieve en duurzame verbetering van schuldhulpverlening. We maken 

daarbij gebruik van de aanbevelingen van het Manifest Schuldenvrij.  

2 De gemeente gaat haar rol als schuldeiser herdefiniëren en voorkomt dat schulden 

uit de hand lopen.  

3 De VroegEropAf-aanpak wordt waar mogelijk uitgebreid (in partijen en 

termijnen). We zetten alles op alles om huisuitzettingen te voorkomen. Er zijn geen 

huisuitzettingen van gezinnen met kinderen.  

4 We gaan de mogelijkheden onderzoeken om zelf bewindvoering en budgetbeheer 

aan te bieden.  

5 We onderzoeken het bundelen van de Stadsbank van Lening en de Gemeentelijke 

Kredietbank zodat de rentepercentages voor sociale kredieten drastisch verlaagd 

kunnen worden.  

6 Er komt een pilot inkomensondersteuning op maat, waarin de behoeftes van de 

Amsterdammer het uitgangspunt zijn en niet het aanbod van 

armoedevoorzieningen. We kijken of we op deze manier het bereik kunnen 

vergroten en de armoedemiddelen doelmatiger kunnen inzetten.  

7 Voor verschillende armoedevoorzieningen breiden we de doelgroep uit naar 

huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.  

8 Het aanvragen van sociale regelingen zoals armoedevoorzieningen, bijstand en 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt waar mogelijk versimpeld en 

de beantwoordingstermijn wordt verkort.  

9 Het college wil een breed welvaartsbegrip hanteren en daar jaarlijks over 

rapporteren. Een voorstel daartoe wordt uitgewerkt.  

10 Het college zal inzetten op financiële educatie op scholen en initiatieven hiervoor 

verkennen en daar waar mogelijk ondersteunen.  

11 Het college zal inzetten op het ontplooien en versterken van vrijwilligersof 

buurtinitatieven rondom schulden en armoede. 

 

a Gemeente Amsterdam, Coalitieakkoord 2018-2022. Een nieuwe lente en een nieuw geluid, mei 
2018, p. 15. 
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