
Aan het college van de 
gemeente Hillegom
Postbus 32 
2180 AA HILLEGOM

Uw brief/kenmerk : Lisse,  2 december 2020
Ons kenmerk : Verzonden: 15 december 2020
Bijlagen : 4
Inlichtingen : 
Doorkiesnummer  : (0252) 251 634

 Onderwerp :  Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021, 
   Addendum beleidsplan Schulddienstverlening en evaluatie Vroeg Eropaf

Geacht college,

Ik stuur u hierbij namens het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de Verordening beslistermijn 
schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021, het Addendum voor het beleidsplan 
Schulddienstverlening en de evaluatie Vroeg Eropaf. Wilt u de Verordening en het Addendum voor 
besluitvorming en de evaluatie ter informatie doorgeleiden naar de gemeenteraad van uw gemeente?

Toelichting

Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021
Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Eén van de wijzigingen is 
dat de gemeente bij verordening een wettelijke termijn moet opnemen waarbinnen moet worden 
besloten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 

Addendum beleidsplan Schulddiensterverlening ISD en verlenging huidige beleidsplannen   
Vanwege een aantal wetswijzigingen per 1 januari 2021 binnen de Wgs en de Wet vereenvoudiging 
beslagvrije voet (Wvbvv) moet het beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 
worden aangepast.  
Door de zeer geringe tijd tussen de bekendmaking van de aangepaste Wgs en de Wvbvv en de 
ingangsdatum van 1 januari 2021 heeft het dagelijks bestuur gekozen voor een addendum met daarin 
de noodzakelijke aanpassingen en toevoegingen, zodat we voldoen aan de wet.

We stellen voor het huidige beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 van de 
gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijk met één jaar, tot 1 januari 2022, te verlengen. De gemeente 
Teylingen heeft een eigen beleidsplan dat loopt tot 1 juli 2021. We stellen aan de gemeente Teylingen 
voor om dit beleidsplan schuldhulpverlening met zes maanden te verlengen.  
Voor de burgers heeft deze verlenging geen consequenties, omdat in de dagelijkse praktijk de burgers 
vanuit een integrale benadering geholpen worden. 
Onze ambitie is om in 2021 samen met de ISD gemeenten één nieuw modern beleidsplan voor 
2022 - 2025 te maken, waar onder andere integraliteit en nieuwe ontwikkelingen meer centraal staan 
Bij dit nieuwe beleidsplan voor 2022-2025 nemen we ook de ervaringen van de nieuwe wetgeving en 
landelijke ervaringen mee. In de loop van 2021 gaat de ISD graag met de raden over dit thema in 
gesprek, zodat we de input van de raden kunnen meenemen in dit beleidsplan.      



Evaluatie Vroeg Erop
In het kader van preventie voert de ISD Bollenstreek voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 
sinds 2019 het project/de pilot Vroeg Eropaf uit. Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 een wettelijk 
taak in de Wgs. Vanuit de wettelijke verplichting is vroegsignalering opgenomen in het addendum. 
Conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek valt de taak om de 
vroegsignalering uit te voeren, onder de ISD Bollenstreek. Dit betekent dat de ISD Bollenstreek 
vroegsignalering  vanaf 1 januari 2021 ook uitvoert voor de gemeente Noordwijk.  
In de bijlage vindt u ter informatie de evaluatie van het project Vroeg Eropaf van Hillegom, Lisse en 
Teylingen inclusief de nieuwe ontwikkelingen en plannen.  

Voorstel:

1. Vaststellen Verordening beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2021.
2. Vaststellen van het addendum voor het beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-

2020.
3. Het huidige beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2020 met één jaar verlengen.  
4. Kennis nemen van de Evaluatie Vroeg Eropaf van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. 

Het besluit van uw raad over de Verordening  beslistermijn schulddienstverlening ISD Bollenstreek 
2021, het Addendum beleidsplan Schulddienstverlening 2016-2020 en de verlenging van het huidige 
beleidsplan zie ik graag schriftelijk tegemoet. 

Vragen
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker S. (Sharon) Heenk, 
bereikbaar via s.heenk@isdbollenstreek.nl en telefonisch op (0252) 251 634. 

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de 
ISD Bollenstreek, namens deze,

mr. R.J. (Robert) ’t Jong
Secretaris
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