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 Dick Witteman (0252) 433 934
 Eigen bijdrage schuldhulpverlening
 Geachte Ieden van de raad,
 Op 30 september 2009 heeft het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek ingestemd met het
 voorstel om een eigen bijdrage in te voeren voor budgetbeheer bij de uikoering van
 schuldhulpverlening en deze te Iaten vaststellen door de gemeenteraden.
 Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u om in te voeren:
 1. een eigen bijdrage voor het verlenen van budgetbeheer en
 2. deze vast te stellen op 9% van het a|osbedrag, zij het met een maximum van f 50,- per
 maand.
 Hierbij treft u het volgende stuk aan:
 1. Notitie eigen bijdrage schuldhulpverlening (budgetbeheer) van 17 september 2009.
 Voornoemd stuk is op 8 oktober 2009 ter kennisname naar de leden van het algemeen bestuur van de
 ISD Bollenstreek gestuurd.
 Ik ga ervan uit u voldoende te hebben ge'l'nformeerd. Ik ontvang graag uw reactie op dit voorstel.
 Met vriendelijke groet,
 Het dagelijks bestuur van de
 ISD ns eek, namens deze,
 't Jo
 e
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NOTITIE
 Bollenstreek
 Irlœrg*ll|nœlll| |eclale D|rœt
 Kllqgom li&se noordwijk
 llmlrdM'l|rh|nll œylingen
 Aan
 Van
 Onde-erp
 Datum
 Ter kennisname en besluitvo|ing
 Samenvaqing
 dagelijks |stuur
 Dick Witteman
 Eigen bijdrage schuldhulpverlening (Budgetbeheer)
 17 september 2009
 In deze notltie worden voor en tegen argumenten aangevoerd voor het al dan nlàt opleggen van een
 elàqen bldrage bl budgetbeheer. Aan uw bestuur de keuze. Bli een keuze 'êvoor'' wordt vœnesteld om
 de hoogte van de eigen bldrage op 9% van het agosbedrag met een maximum van f 50 per maand.
 Het besluit tot het invoeren van de eigen bjdrag| is aan de gemeenteraden
 Gevraagde beslissingen
 1 . Aan uw bestuur wordt de keuze gelaten om al dan niet een eigen bijdrage in te voeren.
 2. Bij keuze vot)r een eigen bijdrage wordt uitgegaan van de NWK ricbtlijn (9% van het a|osbedrœ,
 zij het met een maximum van Q 50 per maand).
 3. De ISD gemeenteraden Iaten besluiten.
 4. Bij invoering: de eigen bijdrage af rekenen per gemeente op basis van het aantal klanten.
 Aanleiding
 In de oplegnotitie schuldhulpverlening d.d. Csjuni 2009 en door uw bestuur besproken in uw
 vœgadering van 1 7 juni 2009 is de vraag opgeworpen of de ISD baar klanten ze moeten laten
 betalen voor budgetbeheer. Zoals bekend wordt dit product nog niet aangeboden door de ISD maar
 moet dit wel gaan doen per 1 januari 2010, Hieraan zijn kosten verbonden (automatisering en fte
 uitbreiding).
 Het doel van budgetbeheer is overigens het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en dat er
 geen nieuwe schulden dan wel betalingsachterstanden ontstaan. Overigens bestaan er verschillende
 soorten budgetbeheer (van beperkt tot uitgebreid).
 Doel van de notitie
 In deze notitie zal ingegaan worden op de gestelde vraag:
 ''wel of geen eigen bijdrage bij het straks door schuldhulpverlening in te zetten instrument
 budgetbeheef.
 Een an|oord zal niet worden gegeven. Er worden slechts voor en tegen argumenten aangevoerd.
 Hoogte eigen bijdrage
 Indien uw bestuur kiest voor invoering van de eigen bijdrage dan ligt het voor de hand uit te gaan van
 de NVVK richtlijn (9% van het asosbedrag, zie hierna). Aangezien de ISD niet een uitgebreide vorm
 van budgetbeheer zal aanbieden Iijkt het daarbij redelijk om tegelijkedijd de hoogte van de bijdrage te
 m|imaliseren tot maximaal f 50 per maand, Dit is ook een landelijk beeld (zie ook hierna)
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Wie besluit
 Het besluit om de eigen bijdrage in te voeren is, naar de mening van rappodeur, overigens primair aan
 de ISD gemeenteraden, nu schuldhulpverlening een autonome taak Is van de gemeente (niet in
 medebewind). Dit zou het probleem kunnen opleveren dat de raden nog niet beslist hebben terwijl
 budgetbeheer al is ingevoerd bij de ISD. In verband hiermee wordt voorgesteld om dan te anticiperen
 op de in de raden te nemen besluit indien uw bestuur de eigen bljdrage wil invoeren. Indien de raden
 besluiten om de eigen bijdrage niet in te voeren zal een en ander herzien worden ten gunste van de
 klant (lees schuldeiser zie hierna). Indien de raden besluiten tot een hogere eigen bijdrage dan zal
 dat alleen gelden voor nieuwe klanten niet voor klanten die al in budgetbeheer zijn opgenomen
 (vedrouwensbeginsel).
 Standpunt Nvv|hoogte eigen bijdrage
 De ISD is Iid van de NWK. De NWK heeft aanvankelijk uitgesproken dat gemeenten naar eigen
 inzicht al dan niet een eigen bijdrage mogen opleggen betre|ende budgetbeheer. Nadien zijn hier
 over toch (voor de ISD bindende) andere afspraken gemaakt. lndien de ISD een eigen bijdrage wil
 opleggen dan mag de hoogte hiervan niet meer bedragen dan maximaal 9% van het door de
 schuldenaar te betalen totale maandelijkse aqosbedrag.
 Het bedrag dat klanten van schuldhulpverlening gemiddeld aflossen wordt door schuldhulpverlening
 geschat op f' 200, 00 per maand. 9% hiervan = f 18,00 De gemiddelde eigen bldrage per Mant in de
 kosten van budgetbeheer zou derhalve f' 18,00 per maand bedragen, is f' 2|6,00 opjaar basis .lndien
 men zou uitgaan van 200 klanten voor wie budgetbeheer wordt uitgevoerd dan zou dit een bedrag van
 f' 43. 200, 00 op jaar basis betekenen.
 Keuzes elders
 Er zijn gemeenten die een eigen bijdrage rekenen voor budgetbeheer waarvan de hoogte vaak
 afhankeljk is van het soort budgetbeheer dat geboden wordt ( naast soms een eenmalig bedrag
 voor dossie|orming worden bedragen gerekend vanaf f 10 tot f 50 per maand per klant).
 Maar niet alle gemeenten vragen geld voor budgetbeheer. Kredietbanken doen dit, voorzover kon
 worden nagegaan, in alle gevallen wel.
 A|enteling eigen bijdrage
 Bij het aflossen van een schuld in het kader van een minnelijke regeling gelden bepaalde
 rekenregels.l Van belang is dat schuldenaren met een inkomen op bijstandsniveau bij een beroep op
 de minnelijke regeling tenminste een bedrag dienen af te Iossen van ongeveer 5% per maand van de
 bijstandsnorm Dit betekent voor een gezin een aqosbedrag van ongeveer f 67 per maand voor een
 alleenstaande is dit ongeveer C 45. Deze bedragen worden gereseweerd en eenmaal per jaar
 doorbetaald aan de schuldeisers. Indien gekozen zou worden 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 bljdrage ten koste gaat van zijn
 asosruimte en dus ten koste van de schuldeisers (dit omdat de aflosduur 36 maanden blijft).
 1 Bij de berekening van de a|oscapaciteit wordt uitgegaan van de Vrij Te Laten Bedrag
 berekeningsmethode Recofa. Daarbij moet de a|ostabel, zoals die door de NVVK is vastgesteld, als
 ondergrens worden gehanteerd.
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Motieven eigen bijdrage
 Op tal van terreinen worden van de burgers eigen bijdragen verlangd. Bijvoorbeeld de eigen bijdragen
 bij de AWBZ de WMO en de Zorgverzekeringswet. Hieraan kunnen verschillende motieven ten
 grondslag liggen. Bijvoorbeeld een besparingsmotief. Zoals bij de AWBZ De cliënt (patiënt) bespaart
 imrners op eigen huishoudkosten. Of het motief van de eigen veran|oordelijkheid. Denk hierbij aan
 de eigen bijdrage medicijnen, bedoeld ter bevordering van het kostenbesef. De eigen bijdrage voor de
 schuldhulpverlening zal vooral het motief hebben om de door de overheid (ISD) gemaakte kosten in
 rekening te brengen.
 Geenleges
 Deze eigen bijdrage behoort overigens niet tot de zogenaamde Ieges daar schuldhulpverlening
 (budgetbeheer) ook door paëiculiere organisaties kan worden gegeven. Er behoeft derhalve bij
 invoering van de eigen bijdrage geen Iegesverordening te worden opgesteld. Evenmin behoeft
 overigens de gemeenschappelijke regeling ISD hiervoor te worden aangepast omdat in de uitvoering
 van de schuldhulpverlening het innen van een eigen bijdrage voor budgetbeheer opgesloten kan
 worden geacht.
 Tegenargumenten
 Het is juist dat op een aantal terreinen een eigen bijdrage van burgers wordt verlangd maar dit is toch
 minder gebruikelijk op tal van andere terreinen van de hulpverlening (bijv op het terrein van het
 maatschappelijk werk). Dit geldt bij de schuldhulp des te meer nu je juist mensen Iaat betalen die toch
 al in de financiële problemen zitten.
 Hoewel de eigen bijdrage kan worden afgewenteld op de schuldeisers kan die toch een drempel
 betekenen voor de toegang naar schuldhulp, te|ijl anderzijds de onderhandelingen met de
 schuldeisers moeizamer zullen verlopen nu zij een groter deel van hun vorderlngen niet geïnd zullen
 krijgen.
 De eigen bijdrage geldt alleen voor budgetbeheer terwijl budgetbeheer niet altijd onderdeel zal zijn
 van de door de ISD geleverde diensten op het terrein van schuldhulp. Het motief voor de eigen
 bijdrage (het |mpenseren van de door de ISD gemaakte kosten) Iijkt dan ook alleen ingegeven door
 het feit dat de eigen bijdrage voor budgetbeheer feitelijk door de schuldeisers wordt betaald (die in het
 kader van de minnelijke regeling, cq wettelijke regeling toch al relatief veel moeten inleveren).
 Voorstel
 Voorgesteld wordt een keuze te maken tussen het al dan niet invoeren van een eigen bijdrage voor
 budgetbeheer, Bij keuze Noor'' wordt voorgesteld de eigen bijdrage te bepalen conform de NWK
 richtlijn zil het met een maximum van | 50 per maand. De gemeenteraden dienen te beslissen,
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