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De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 4 en 11 november 2OI9,

Constaterende dat

Een gedurfd experiment in Den Haag met 'zinnige zorg' om L50 gezinnen uit de
schulden te krijgen een onverwacht succes is gebleken

Honderdvijftiggezinnen in Den Haagextra hulp kregen om hun leven weerop de rit
te krijgen (vaak waren zij door allerlei fysieke en mentale problemen hun baan en
huis kwijtgeraakt, kampten ze met verslavingen en hadden ze een leger aan
schuldeisers achter zich aan)

Zorgverzeke raar CZ een deel van hun schulden overnam, de gezinnen op weg hielp
en daarmee tot nu toe al 1,5 miljoen Euro bespaarde

Van mening dat

. Het wegwerken van schulden enorm veel stress in gezinnen kan wegnemen

' De extra investeringen hebben gezorgd voor minder stress en hoofdbrekens voor de
met problemen kampende huishoudens

. Dit ertoe geleid heeft dat ze minder zorgbehoevend zijn geworden

. We als maatschappij als geheel zo minder geld kwijt zijn aan zorg, maar ook de
gemeente veel geld kan besparen

' Dit een echte win-win situatie is en dit soort 'zinnige zorg' dus veel vaker ingezet zou
moeten worden

Verzoekt het college om:

Te onderzoeken of een dergelijk experiment ook in Zoetermeer op te starten is
Hierover in overleg te treden met CZ en/of andere zorgverzekeraars en organisaties
en dienstverleners die zich bezighouden met gezinnen met een grote vraag aan zorg
en ondersteuning
De raad hierover in het voorjaar van 2020 te berichten en dan zo mogelijk met een
concreet voorstel te komen
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