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Onderwerp:  

Rapport rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout Schuldhulpverlening 

 

 

Wij stellen voor te besluiten:  

1. De aanbevelingen uit het onderzoeksrapport  “Schuldhulpverlening, een onderzoek 

naar de wijze waarop de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vorm en 

uitvoering geven aan schuldhulpverlening” over te nemen. 

2. Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven zorg te dragen 

voor de uitvoering van de aanbevelingen. 

3. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om jaarlijks in de 

jaarrekening, te starten vanaf de jaarrekening 2012, de raad te informeren over de 

voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen. 

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout heeft conform artikel 9 

van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout  tot 

taak de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het 

gemeentebestuur gevoerde bestuur te toetsen.  

 

 

Inleiding: 

In juni 2011 is de rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout een 

onderzoek gestart naar de wijze waarop de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Noordwijkerhout vorm en uitvoering geven aan schuldhulpverlening. In haar brief van 7 

juli 2011 heeft  de rekenkamercommissie de raad geïnformeerd over de aanleiding en 

opzet van dit onderzoek.  

 

Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek komt de rekenkamercommissie tot de volgende 

aanbevelingen: 

R
A

A
D

S
V

O
O

R
S
T
E
L
  

GEMEENTE HILLEGOM 
Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 
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Aanbevelingen beleid en beleidscyclus (n.a.v. hoofdstuk 4) 

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

gemeenteraden (een actueel door de raden vastgesteld beleidsplan is overigens 

ook een van de eisen die de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan 

gemeenten gaat stellen).  

2. Creëer (in lijn met de eisen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) een 

beleidscyclus waarin de gemeenteraden zich nauwer bezig houden met de 

beleidsontwikkeling van de schuldhulpverlening. Hierbij past ook dat de 

gemeenteraden meetbare doelen stellen opdat er evaluatiecriteria zijn om de 

resultaten in de uitvoering te beoordelen. 

3. Realiseer grotere materiekennis bij de beleidsmedewerkers opdat zij hun rol naar 

behoren kunnen vervullen (binnen de grenzen die overdracht van 

beleidsontwikkeling naar een gemeenschappelijke regeling nou eenmaal met zich 

meedraagt). 

Aanbevelingen uitvoering schuldhulpverlening (n.a.v. hoofdstuk 6) 

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

wat de maximale wachttijd is voor schuldenaren (met daarbij de inachtneming van 

de in de toekomstige Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorgeschreven 

maximale termijn van vier weken). 

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

ketenpartners. Door de bekendheid van ketenpartners met de werkwijze van de 

ISD te vergroten, kan wellicht de frequentie van contact over lichte multi-

problematiek beperkt worden. Grotere bekendheid bij ketenpartners van de 

diensten en producten van de ISD op het terrein van de schuldhulpverlening kan 

een rol spelen bij het terugdringen van eventueel niet-gebruik (denk aan budget-

trainingen voor inwoners met lichte schuldenproblematiek om erger te 

voorkomen). 

3. Maak gebruik van convenanten. Convenanten kunnen een belangrijke rol spelen in 

het vroegtijdig signaleren van problematiek en efficiënt afhandelen van situaties. 

Gezien de belangrijke rol die zij kunnen spelen en de twijfel die er bij in ieder 

geval een deel van de ketenpartners leeft over het functioneren, is het de moeite 

waard om in het licht van aanbeveling twee ook de werking van de convenanten te 

betrekken. 

Aanbevelingen inzet schuldhulpverlening (n.a.v. hoofdstuk 7) 

1. Vraag de ISD om aan de hand van het nog op te stellen beleidsplan cijfermatige 

informatie bij te houden, die aansluit op de in het plan op te nemen doelstellingen 

(opdat nagegaan kan worden in hoeverre de resultaten aansluiten op de 

doelstellingen).  

2. Werk in het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening of in een apart preventieplan 

uit op welke wijze er wordt voorzien in een aanbod van schuldpreventie. Daarbij 

geven de gemeenteraden expliciet aan of zij in deze tijden van financiële krapte 

extra willen inzetten op schuldpreventie.  
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Aanbevelingen kosten schuldhulpverlening (n.a.v. hoofdstuk 8)  

1. Maak als gemeente inzichtelijk uit welke kostenposten de schuldhulpverlening 

wordt gefinancierd. 

2. Neem een aparte begrotingspost schuldhulpverlening op.  

 

Aanbeveling naar aanleiding van bestuurlijk hoor en wederhoor 

1. Neem als ISD Bollenstreek deel aan benchmarkactiviteiten om zo samen met 

andere sociale diensten gemeenschappelijke definities vast te leggen en het 

beschikbare feitenmateriaal te stroomlijnen.  

 

Hoor en wederhoor 

Conform het onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie is het rapport voor 

ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor aan betrokkenen voorgelegd. De ambtelijke 

reactie is, voor zover deze betrekking heeft op de feiten, in het rapport overgenomen. 

De reactie van het college van B&W (bestuurlijk hoor en wederhoor)  is in het rapport 

opgenomen. 

 

Benchmarken 

Naar aanleiding van de opmerkingen van het college van Lisse over de vergelijking van 

de uitvoering en de kosten van uitvoering met andere gemeenten merkt de 

rekenkamercommissie op dat er geen voor vergelijking geschikte gegevens beschikbaar 

zijn. Wanneer gemeenten ook op het  terrein van schuldhulpverlening zouden gaan 

benchmarken wordt vergelijking met andere gemeenten mogelijk. Tegen deze 

achtergrond beveelt de rekenkamercommissie de ISD Bollenstreek aan om deel te 

nemen aan benchmarkactiviteiten en zo samen met andere sociale diensten 

gemeenschappelijke definities vast te leggen en het beschikbare feitenmateriaal te 

stroomlijnen.  

 

Opmerking 

Gedurende het onderzoek is het de rekenkamercommissie opgevallen dat 

schuldhulpverlening in 2009 voor een bedrag van € 652 912,- uit het participatie-

budget is gefinancierd (paragraaf 8.2., tabel 7). De omvang van dit bedrag (uit het 

participatiebudget) wijkt sterk af van die uit 2008 (nihil) en 2010 (€  96 000,-) en laat 

zich niet verklaren vanuit tabel 2 (overzicht van momenten van besluitvorming).  

Een nader onderzoek naar het gebruik van het participatiebudget 2009 en de 

besluitvorming van de raden daarover, viel buiten de opzet van het rekenkamer-

onderzoek en zou vertraging van de oplevering van het onderhavige rapport hebben 

betekend. Gezien de waarschijnlijke invoeringsdatum van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening per 1 juli 2012 leek dit de rekenkamercommissie ongewenst. 

 

Communicatie  

Het rapport is geplaatst op de website van de gemeente Hillegom. 

Tevens is een persbericht verzonden. 
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Financiële dekking 

De rekenkamercommissie kan geen uitspraken doen over de financiële dekking.  

 

Urgentie 

Niet van toepassing. 

 

 

drs. P.A.M. van der  Velde 

Voorzitter rekenkamercommissie 

 

 

 

 

 

 


