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Onderwerp:  

Beleidsplan Schuldhulpverlening 

 

 

Wij stellen voor:  

1.  Het beleidsplan 2012-2013 ‘Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening’  vast te stellen. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

 

Inleiding: 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) treedt 1 juli 2012 in werking. Een 

van de vereisten van de wet is dat de gemeenteraad elke vier jaar een beleidsplan 

vaststelt. Daarin staat welke resultaten bereikt moeten worden en hoe de kwaliteit 

geborgd wordt.  

 

Omdat dit het eerste beleidsplan is en een nieuwe werkwijze wordt voorgesteld is de 

geldigheidsduur van dit beleidsplan beperkt tot anderhalf jaar, tot 1 januari 2014.  

 

Argumenten: 

1.1. Het opstellen van een beleidsplan schuldhulpverlening door de gemeenteraad  

 is een wettelijke verplichting in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

 

1.2. Verwachte toename van het aantal schuldenaars en aantal complexere 

 schuldensituaties. 

In het rapport van de Rekenkamercommissie en de presentatie van dr. N. Jungmann 

op 10 mei 2012 werd toegelicht dat de schuldenproblematiek al jaren toeneemt. 

De cijfers van de programmaverantwoording 2010 en 2011 van de ISD bevestigen dit 

beeld. In 2010 waren er in Hillegom 27 trajecten met een gemiddelde schuld van  

€ 27.705. In 2011 waren dat er 48 met een gemiddelde schuld van € 29.164. 

De toename vraagt om een nieuwe werkwijze, om met de beschikbare middelen, te 

voldoen aan de wettelijke verplichting.  
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1.3. Met dit beleidsplan wordt een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, waarmee de 

 wettelijke verplichtingen van de nieuwe wet kunnen worden gehaald. 

De wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om binnen vier weken 

na aanmelding een gesprek te hebben met een cliënt waarbij de schuldensituatie in 

kaart wordt gebracht en gezocht wordt naar een oplossingsrichting. 

De ISD is er in geslaagd om met extra personele inzet de wachtlijst van 7 maanden in 

de zomer van 2011 terug te brengen naar 7 weken in lente 2012. Het aanstellen van 

extra personeel is geen structurele oplossing om de wachtlijst op 4 weken te houden 

waarbij mensen schuldenvrij het traject afronden. Omdat er meer mensen te maken 

krijgen met een schuldensituatie zal er steeds meer personeel moeten komen. 

 

De ISD kantelt de schuldhulpverlening naar schulddienstverlening. Niet langer 

iedereen schuldenvrij, maar toewerken naar hanteerbare schulden zodat mensen in 

de primaire levensbehoeften kunnen voorzien. Klanten worden op basis van motivatie 

en vaardigheden ingedeeld in klantprofielen en krijgen een, op hun profiel 

toegesneden, traject aangeboden.  

 

1.4. Het beleidsplan sluit aan op de aanbevelingen van het onderzoek van de 

 Rekenkamercommissie. 

Stel op korte termijn een nieuw beleidsplan op en laat dat vaststellen door de drie 

gemeenteraden. 

Geef als gemeenteraad bij het opstellen van een actueel beleidskader expliciet aan 

wat de maximale wachttijd is voor schuldenaren. 

In het beleidsplan staan de beleidskaders, geformuleerd in zeven uitgangspunten, 

waarmee de wachttijd van vier weken gehaald kan worden.  

 

Realiseer grotere materiekennis bij de beleidsmedewerkers 

De trainingen in Klantprofielen gaan zorgen voor een grotere materiekennis bij de 

medewerkers van de ISD Bollenstreek. 

 

Bevorder de versterking van de integrale samenwerking tussen de ISD en de 

ketenpartners. 

Maak gebruik van convenanten. 

De integrale aanpak samen met de ketenpartners wordt verder bestendigd, net als 

het Convenant Woningbouwverenigingen.  

 

Financiële dekking: 

Schuldhulpverlening wordt gefinancierd vanuit het Participatiebudget, omdat 

schulden geen belemmering mogen zijn om te participeren in de maatschappij. 

De ISD Bollenstreek ontvangt het Participatiebudget van de vijf gemeenten en voert de 

schuldhulpverlening uit binnen het beschikbare budget. 
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Urgentie: 

Op 1 juli 2012 wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Het is een 

wettelijke verplichting dat er dan een beleidskader ligt.  

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Beleidsplan schuldhulpverlening ISD Bollenstreek 2012-2013 ‘VAN schuldhulpverlening NAAR 

schulddienstverlening’ inclusief notitie ISD Bollenstreek dd 26-04-2012 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 245 
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