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Z-13-18962 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4479  

B&W-besluit   17-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   13 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Beleidsplan Schuldhulpverlening  

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

1. Het beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’  ongewijzigd 

te verlengen tot 1 januari 2015. 

 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Prestatieveld 2.4 Arbeidsparticipatie. 

Uitvoeren van schulddienstverlening.  

 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Op 21 juni 2012 heeft u het beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening’  vastgesteld. Dit is het eerste beleidsplan op grond van de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening welke juli 2012 in werking is getreden.  

 

De geldigheidsduur van het beleidsplan was gesteld op anderhalf jaar, tot januari 2014. 

Gevraagd wordt om het huidige beleidsplan voor de periode van één jaar te verlengen. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.  De werkwijze uit het beleidsplan past binnen de gekantelde werkwijze van het  

sociale domein 

De gekantelde werkwijze gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de klant. De 

medewerker van de ISD treedt niet langer op als hulpverlener die er voor gaat zorgen 

dat de klant schuldenvrij is na afloop van het traject. De klant wordt, in plaats 

daarvan, gecoacht door de medewerker om zelf stappen te ondernemen om de 

financiële situatie onder controle te krijgen.  
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Op grond van de motivatie en capaciteiten van de klant wordt bekeken wat maximaal 

haalbaar is, schuldenvrij of schulden onder controle. Door selectiever te zijn in de 

uitvoering weten schuldenaren, schuldeisers en ketenpartners sneller waar zij aan toe 

zijn. 

 

2.  De ISD heeft nog onvoldoende ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijze 

In april 2013 is de werkwijze volledig ingevoerd. Voorafgaand aan de periode 

moesten de ISD medewerkers getraind worden in de nieuwe werkwijze, van 

hulpverlener naar coach. 

 

3.  Er nog geen goede evaluatie uitgevoerd kan worden 

De ISD medewerkers hebben 8 maanden ervaring met de nieuwe werkwijze, de 

andere cultuur en de (deels) nieuwe wettelijke regels. Deze periode is te kort om een 

goede en uitgebreide evaluatie te maken. Deze evaluatie komt in de tweede helft van 

2014 beschikbaar.  

 

4.  In de jaarrekeningen van de ISD Bollenstreek staat elk jaar de inhoudelijke  

verantwoording van de schulddienstverlening 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking: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. 

 

ParticipatieParticipatieParticipatieParticipatie::::    

Niet van toepassing. 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Het beleidsplan eindigt per januari 2014. Verlenging ervan is nodig tot 1 januari 2015 

om het bestaande beleid te kunnen voortzetten. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Niet van toepassing. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ISD Bollenstreek dd 14-11-2013 inzake verlenging beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening’ 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 
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Nr.     3. Bestuur\4479 

B&W-besluit   17-12-2013 

Uitwisseling    

Raad    23-01-2014 

Agendanummer   13 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Beleidsplan Schuldhulpverlening  

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

    

besluit: besluit: besluit: besluit:     

1. Het beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’  

ongewijzigd te verlengen tot 1 januari 2015. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 23 januari 2014. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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