
 

Hillegom, 1 december 2021                                         
 
Onderwerp: reactie op het advies over het beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025.   

 
Geachte leden van de adviesraad, 
 
 
Op 12 okt. Jl. ontvingen we van de adviesraad Hillegom het advies op het beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2022-2025. 

Wij willen u allereerst hartelijk danken voor het gegeven advies.  
Het doet ons goed te vernemen dat u zich in grote lijnen kunt vinden in het beleidsplan. Met deze 
brief geven wij een reactie op het door u gegeven advies. 
 

 Wij zouden graag de kern van de evaluaties teruglezen en ook de Hillegomse cijfers in het 

stuk zien opgenomen 

Reactie: De aanbevelingen vanuit interne evaluatie ISD is toegevoegd in bijlage 1. De 
verwijzing en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport zijn uit het beleidsplan 
Schuldhulpverlening gehaald, deze zal door de rekenkamercommissie zelf aangeboden 
worden aan de raad. Doordat het beleidsplan integraal met de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Teylingen en Noordwijk tot stand is gekomen, is bewust gekozen om in het beleidsplan niet 
apart de cijfers van de gemeenten te benoemen.  

 

 Uitwerking verbindingen maatschappelijk middenveld 

Reactie: In 2022 wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst 
zullen wij deze verbindingen verder uitwerken en in kaart brengen.  

 

 Aandacht voor de doelgroep voor vrouwen die gaan scheiden en voor ondernemers waarbij 
de coronasteunmaatregelen wegvallen  

Reactie: Wij nemen uw advies mee bij de uitvoering en zullen deze doelgroepen 
aankaarten in gesprekken met de ISD.  

 

 De rol van cliënt  

Reactie: Indien er meerdere beslagen worden gelegd op één inkomstenbron. Stelt de 

deurwaarder de beslagvrije voet vast. Hiernaast heeft de berekening van de beslagvrije 
voet als doel om een bestaansminimum te garanderen voor de inwoner. Het is van belang 
dat de cliënt eventueel met (professionele)hulp dit goed controleert. Wij nemen uw advies 
mee om na te gaan in hoeverre de cliënt daar zelf toe in staat is.  

 

 Contact met de ISD Bollenstreek binnen 28 dagen 

Reactie: De ISD heeft te maken met wettelijke termijnen (binnen 4 weken 1e gesprek en 
vervolgens binnen 8 weken beschikking). Indien mogelijk zal de ISD de inwoner sneller 

benaderden en hulp aanbieden.  

 

 Begrippen visie en missie duidelijker uit elkaar houden. En de overlap in visie en ambitie 

mag eruit 

Reactie: Ambitie is een sub paragraaf 2.2.  

 

 Wanneer wordt de ASD betrokken 

Reactie: De input van de adviesraden staat beschreven in het proces beleidsvorming.  

 

 Begrip Ketenpartners  

Reactie: Ambtelijk is het begrip ketenpartner een veelvuldig gebruikte term. Het begrip 
wordt later in het beleidsplan uitgelegd. Wij hebben uw advies om deze eerder in de tekst 

aan te geven niet overgenomen.  



 

 Op pagina 8 wordt gesproken over het begrip “voorkomen is beter dan genezen” maar 

vooralsnog niet uitgelegd 

Reactie: In de aanleiding op pagina 4 wordt het begrip verder behandeld/ uitgelegd.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
Alexander Stork  
Beleidsmedewerker MO 
 


