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 Voorstel voor de vergadering van de raad van: 1 0-1 2-2009
 Agendanummer: 1 0
 Onderwerp:
 Eigen bijdrage schuldhulpverlening
 Wij stellen voor te besluiten:
 1 . Een eigen bijdrage in te voeren voor schuldhulpverlening.
 2. Deze vast te stellen op 9% van het aflosbedrag, zij het met een maximum van
 C 50,- per maand.
 Bestaand kader:
 Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek
 Richtlijnen NWK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet)
 Raadsbesluit 8 oktober 2009 Schuldhulpverlening nieuwe stijl per 1 januari 201 0.
 Doelstelllng:
 De gemeenteraden van de gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek afzonderlijk
 Iaten besluiten of zij al dan niet een eigen bijdrage willen invoeren voor
 schuldhulpverlening.
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 Inleiding:
 In de oplegnotitie schuldhulpverlening d.d. 3 juni 2009 en in de vergadering van het
 dagelijks bestuur ISD Bollenstreek d.d. 1 7 juni 2009 is de vraag opgeworpen of de
 ISD Bollenstreek haar klanten zou moeten Iaten betalen voor schuldhulpverlening.
 Op 1 7 september 2009 verschijnt de notitie 'eigen bijdrage schuldhulpverlening'' van
 ISD Bollenstreek met daarin voor en tegenargumenten.
 Op 30 september 2009 heeft het dagelijks bestuur ISD Bollenstreek deze notitie
 besproken. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de invoerjng van een ejgen
 bijdrage voor schuldhulpverlening vast te Iaten stellen door de afzonderlijke
 gemeenteraden. Argument hie|oor is dat schuldhulpverlening een autonome taak is
 van de gemeente (niet in medebewind).
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Argumenten:
 1. l Nk/k'â' heeft uitgesproken dat iedere gemeente naar eigen inzicht al dan niet
 een elten bodrage mag opleggen.
 Een aantal gemeenten zijn al overgegaan tot het invoeren van een eigen bijdrage voor
 schuldhulpverlening. Voorstel is om dit ook te doen.
 1.2 Kredietbanken hanteren ook een elten b|drage.
 Naast een aantal andere gemeenten hanteren Kredietbanken ook een eigen bijdrage
 voor schuldhulpverlening. Voorstel is om dit ook te doen.
 1.3 De eigen b|drage kan worden aâewenteld op de schuldelàers.
 Schuldenaren met een inkomen op bijstandsniveau dienen bij een beroep op de
 minnelijke regeling tenminste een bedrag af te Iossen van ongeveer 5% per maand
 van de bijstandsnorm. Dit betekent voor een gezin een aflosbedrag van ongeveer
 f: 67 per maand, voor een alleenstaande is dit ongeveer f: 45. Deze bedragen worden
 gerese|eerd en eenmaal per jaar doorbetaald aan de schuldeisers. Indien gekozen
 wordt voor een eigen bijdrage mag van dit gerese|eerde bedrag, zoals vermeld,
 maximaal 9% worden ingehouden.
 Dit betekent dus dat de door de schuldenaar te betalen eigen bijdrage ten koste gaat
 van zijn aflosruimte en dus ten koste van de schuldeisers (dit omdat de aflosduur 36
 maanden blijft).
 1.4 De eigen bljdrage betekent een opbrengst van f 43.200, - oplàarbasis.
 De doelgroep schuldhulpverlening nieuwe stijl betreft iedere burger rnet een
 schuldhulpvraag en niet alleen schuldenaren met een inkomen op bijstandsniveau.
 Het bedrag dat klanten van schuldhulpverlening gemiddeld aflossen wordt door
 schuldhulpverlening geschat op |2 200,00 per maand. Eventuele gemiddelde eigen
 bijdrage bedraagt 9% hiervan = f 1 8,00 per maand oftewel #: 2 1 6,00 op jaar basis.
 Als we uitgaan van 200 klanten schuldhulpverlening ISD breed, betekent dit op
 jaarbasis een bedrag van |2 43.200,00. De opbrengst voor Hillegom is niet exact te
 zeggen maar l5D schat in dat deze ongeveer f 8.000,- zal zijn.
 2. dit In conform de Nchtlljnen van NUP'A',
 Het NWK heeft bepaald dat de hoogte van de eigen bijdrage niet meer mag bedragen
 dan 9% van het door de schuldenaar te betalen totale maandelijkse aflosbedrag met
 een maximum van C 50,- per maand.
 Financiële dekklng:
 N.v.t.
 Urgentie:
 Besluitvorming in de Raad van 1 0 december 2009. Indien de raad positief besluit
 invoering van de eigen bijdrage schuldhulpverlening per 1 januari 201 0.
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Kan|ekeningen'.
 Een eigen bgdrage vragen is ongebrul'kelù'k voor hulpverlening.
 Het vragen van een eigen bijdrage gebeurt vaak vanuit het motief van de eigen
 verantwoordelijkheid van klanten om bijvoorbeeld het kostenbesef bij dure
 medicijnen te bevorderen. Maar ook het besparingsmotief of het in rekening brengen
 van bepaalde kosten kunnen ten grondslag Iiggen van een eigen bijdrage.
 Voor tal van terreinen op het gebied van de hulpverlening (bijvoorbeeld
 maatschappelijk werk) is het vragen van een eigen bijdrage ongebruikelijk. Voor
 schuldhulpverlening geldt dit des te meer om mensen te Iaten betalen terwijl ze toch
 al in de financiële problemen zitten.
 l .2 Een eigen bddrage vormt een drempel voor schuldhulpverlening.
 Hoewel de eigen bijdrage kan worden afgewenteld op de schuldeisers kan die toch
 een drempel betekenen voor de toegang naar schufdhulp.
 Afwenteling van de elkqen bljdrage op schuldel'sers bemoelldkt de
 onderhandellhgen.
 De onderhandelingen met de schuldeisers zullen moeizamer verlopen als zij een deel
 van hun vorderingen niet geïnd zullen krijgen. De aflossingscapaciteit van de
 schuldenaar wordt met de invoering van een eigen bijdrage niet ten volste benut.
 l .4 De budgetten voor schuldhulpverlening zljn verruimd.
 Op 7 oktober 2009 heeft het Ministerie SZW per brief bekend gemaakt dat er voor de
 jaren 2009, 201 0 en 201 1 extra middelen beschikbaar komen voor
 schuldhulpverlening. In totaal gaat het om 1 30 miljoen euro macrobudget. Met deze
 extra middelen beoogt het Ministerie onder andere een brede toegankelijkheid voor
 schuldhulpverlenlng. De invoering van een eigen bijdrage staat daar haaks op.
 namens het college van burgemeester en wethouders,
 ing. G.P. van Llerop
 secretaris
 drs. A. Mans
 voorzitter
 Ter inzage gelegd:
 - Brief ISD Bollenstreek dd l 4- l 0-2009 inzake eigen bddrage schuldhulpverlening indusief notitie
 - Brl'efMl'nlYterie van Soclàle Zaken en Werkgelegenheld dd 07- l 0-2009 inzake extra middelen
 schuldhulpverlenlbg 2009
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 Agendanummer: 1 0
 Eigen bijdrage schuldhulpverlening
 De Raad van de gemeente Hillegom,
 gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders,
 besluit:
 1 . Een eigen bijdrage in te voeren voor schuldhulpverlening.
 2. Deze vast te stellen op 9% van het aflosbedrag, zij het met een maximum van
 |2 50,- per maand.
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 Aldus besloten in de vergadering van 1 0 december 2009.
 drs. P.M. Hulspas-lordaan
 griffier
 drs. A. Mans
 voorzitter
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