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ONDERWERP 
Collegebericht: Persbericht Hulp bij geldzorgen 
 
Inleiding 
Op maandag 5 juli jl. is vanuit de gemeente een persbericht gestuurd waarin de 
samenwerking van de gemeente met de Nederlandse Schuldhulproute (NSR) 
onder de aandacht is gebracht. Het doel hiervan is om inwoners met geldzorgen te 
helpen. In het persbericht is per abuis een onjuiste vergelijking blijven staan. 
 
Aantal huishoudens 
In het persbericht werd gesteld dat ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland in 
deze tijd moeite heeft om de rekeningen te betalen en dat dit in Heemstede zelfs 
om 1 op de 3 huishoudens gaat. Dat 1 op de 3 huishoudens in Heemstede moeite 
heeft om rekeningen te betalen (of de rekeningen te lang laat liggen), dat klopt. Dat 
kan een indicatie zijn dat er een disbalans is tussen inkomsten en uitgaven. De 
vergelijking met ‘1 op de 5 huishoudens in Nederland’ gaat echter mank. 
 
Andere categorie 
Het cijfer ‘1 op de 5’ komt van branchevereniging Divosa en gaat over mensen met 
problematische schulden. Dat is een andere categorie dan mensen die ‘moeite 
hebben hun rekeningen te betalen’. Navraag leert dat volgens de definitie van NSR 
landelijk 60 procent van de huishoudens moeite heeft met het betalen van de 
rekeningen. Dus de 33 procent (1 op de 3) huishoudens in Heemstede is in dat 
opzicht laag. 
 
Hoe komt NSR aan haar cijfers? 
De cijfers van NSR komen van het bedrijf ‘Datafuture’. Dit bedrijf verwerkt 
(anoniem) betalingen op postcodeniveau in heel Nederland. Berenschot heeft de 
methodiek van NSR doorgelicht en aangegeven dat de cijfers kloppen. 
 
Hoofdboodschap 
Het relatief lage cijfer in Heemstede neemt niet weg dat de hoofdboodschap aan 
inwoners blijft staan: schaam je niet en meld je aan als je in de financiële 
problemen zit. Iedere inwoner met geldzorgen is er één teveel. Wij gaan ervan uit 
dat onze deelname aan de Nederlandse Schuldhulproute bijdraagt aan het nog 
beter vindbaar maken en bieden van de juiste hulp. 
 


