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Agendapunt BV15, Perspectiefnota 2017-2020 

Onderwerp: Studeren ondanks schulden 

De raad van de gemeente Ede, in vergadering bijeen op 30 juni en 7 juli 2016, 

constaterende dat: 
o schulden een belemmering vormen bij het volgen van een opleiding; 
o er een substantiële groep jongeren (tot 27 jaar) is, die ondanks talent en kwaliteit geen studie 

volgt die aansluit bij hun potentieel ; 
o dit zowel geldt voor jongeren die in aanmerking komen voor bijstandsuitkering als voor 

jongeren die daarvoor niet in aanmerking komen; 
o nationale regelingen voor studiefinanciering voor deze groep niet altijd in een oplossing 

voorzien of zelfs soms belemmerend werken zoals de WSNP; 

overwegende dat: 
o het volgen van een opleiding bijdraagt aan het optimaal benutten van talenten en kwaliteiten 

van jongeren; 
o het hebben van schulden geen belemmering mag zijn voor een beter perspectief op de 

arbeidsmarkt; 
o diezelfde arbeidsmarkt behoefte heeft aan goed-opgeleid en gemotiveerd personeel; 
o er in het land verschillende goede initiatieven zijn van gemeenten die een regeling treffen 

waarbij de jongeren middels een studie een tegenprestatie leveren en bovendien een 
passende afbetalingstermijn krijgen voor hun schulden, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Leiden en 
Den Haag; 

verzoekt het college om : 
o te onderzoeken op welke wijze de gemeente Ede kan borgen dat jongeren met schulden toch 

een toekomstperspectief wordt geboden door studeren en schuldsanering te koppelen in een 
passende oplossing waarbij een verplicht leertraject ter voorkoming van schulden wordt 
gevolgd; 

o hiervoor met een voorstel naar de raad te komen en dit te koppelen aan de visie 
schulddienstverlening; 

o dit voorstel tijdig aan te raad aan te bieden, voor de behandeling van de eerstvolgende 
Programmabegroting, zodat eventuele financiële consequenties bij de behandeling van de 
Programmabegroting kunnen worden meegewogen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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