Minder schuldhulpverlening, ondanks corona
DEURNE - Stichting GripOpSchuld (GOS) Deume zet zich al vanaf april
2012 in om mensen met financiële problemen zodanig te helpen, dat
zij zowel grip krijgen op hun financiële si-tuatie, als perspectief in
hun leven. Opvallend in 2020 was dat het totaalaantal hulpvragen
ondanks corona niet steeg, maar dat de hulpvraag van de groep van

jongeren van 21 tot 30 jaar en van de groep 41- tot 50-jarigen wel

groeide. Het lijkt er bovendien dat het aanbieden van budgetbeheer
een positieve invloed heeft op de kosten van beschermingsbewind.
GOS slaagt er bovendien steeds beter in hulpvragers te bewegen zich
aan de gemaakte afspraken te houden.
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Kostenbesparing door inzet
Budgetbeheer
Vanaf eind 2017 biedt GOS al bud-

getbeheer aan. Sindsdienis er een
gestage groei van het aantal budgetbeheercliënten. Deze groei zet
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Geen invloed corona
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Kosten beschermingsbewind Peelgemeenten:
2015:Deurne 190.941euro
Asten/Someren 106.116euro
2017:Deurne invoering budgetbeheer
2018: Deurne 204.068 euro
Asten/Someren 139.242euro
2919: Deume 201.158 euro
Asten/Someren 169.269euro
Asten/Someren 223.757euro
2020: Deurne 214.965 euro
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