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Z-13-18962 Maatschappij René Daalmans Raadsvoorstel mw. Snuif  

Nr.    3. Bestuur\5807  

B&W-besluit  12-05-2015  

Raadscommissie 04-06-2015   

Raad   18-06-2015  

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Verlenging beleidsplan "Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening" 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de brief van het Dagelijks Bestuur van ISD Bollenstreek van 

 22 april 2015; 

2. De geldigheidsduur van het beleidsplan “Van schuldhulpverlening naar       

schulddienstverlening” te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2016. 

 

Bestaand kader:  

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

Raadsbesluit van 23 januari 2014 om het beleidsplan schuldhulpverlening te 

verlengen tot 1 januari 2015 

 

Doelstelling:  

Prestatieveld Sociaal Domein 2.1. Armoede en schulden 

Inwoners met problematische schuldenproblematiek ondersteunen bij het financieel 

sterker worden en daardoor in staat blijven te participeren. 

 

 

Inleiding: 

Op 21 juni 2012 heeft uw raad het beleidsplan “Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening”  vastgesteld en daarbij de geldigheidsduur bepaald op de 

periode van 1 juli 2012 tot 1 januari 2014.  Op 23 januari 2014 heeft uw raad de 

geldigheidsduur met een jaar verlengd tot 1 januari 2015.  

De ISD zou vóór 1 januari 2015 met een evaluatie van dit beleidsplan komen.  In zijn 

brief van 22 april 2015 geeft het Dagelijks Bestuur van de ISD te kennen dat men 

door de drukte rond de drie decentralisaties niet is toegekomen aan een uitgebreide 

evaluatie. 

Er heeft wel een interne evaluatie plaatsgevonden. Die laat zien dat de gekantelde 

werkwijze is ingevoerd en werkt. Dit  levert daarbij het inzicht op dat er in de 

uitvoering zaken anders en beter geregeld kunnen worden. 

Het Dagelijks Bestuur stelt nu voor om de geldigheidsduur nogmaals te verlengen, tot 

uiterlijk 1 januari 2016. In de tweede helft van 2015 wordt u dan een uitgebreide 

evaluatie en een nieuw  4-jarig beleidsplan schuldhulpverlening voorgelegd. 
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Argumenten: 

2.1 De raad is bevoegd het schuldhulpverleningsbeleid vast te stellen.  

2.2Er is nog geen externe evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid beschikbaar.  

In de tweede helft van 2015 kan de evaluatie gelijk oplopen met de behandeling 

van een nieuw vierjarig beleidsplan 

2.3De maximale wettelijke geldigheidstermijn voor schuldhulpverleningsbeleid is 4 

jaar. De geldigheidstermijn van het beleidsplan “Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening” kan tot uiterlijk 1 juli 2016 worden verlengd. 

 

Financiële dekking: 

Niet van toepassing. 

 

Participatie: 

Dit  voorstel is ontwikkeld in het ambtelijk beleidsoverleg van de ISD-gemeenten. 

 

Urgentie: 

Formeel is de geldigheidstermijn van het lopende schuldhulpverleningsbeleid 

verlopen. 

 

Kanttekeningen: 

Geen. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Brief ISD Bollenstreek dd 22-04-2015 iz verlenging beleidsplan ‘Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening’ 

Informatie bij: René Daalmans, R.Daalmans@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 241 

 



 

3 

R
A

A
D

S
B
E
S
L
U

IT
 

 

 
  

Nr.    3. Bestuur\5807 

B&W-besluit  12-05-2015  

Raadscommissie 04-06-2015   

Raad   18-06-2015  

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Verlenging beleidsplan "Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening" 

 

 

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:  

1. Kennis te nemen van de brief van het Dagelijks Bestuur van ISD-Bollenstreek van 

22 april 2015; 

2. De geldigheidsduur van het beleidsplan “Van schuldhulpverlening naar 

schulddienstverlening” te verlengen tot uiterlijk 1 januari 2016. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 juni 2015  

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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