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Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering : 29 oktober 2020 

Zaaknummer : 135783 

Onderwerp: : Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 

 

De raad wordt voorgesteld 

1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2020 vaststellen; 

 

 

Aanleiding 
Schulden zijn voor inwoners als een tornado die mensen naar de afgrond drukt. Niet meer adequaat kunnen denken 

en handelen. De stress die het in een gezinssituatie oplevert, als rekeningen niet meer betaald kunnen worden. 

Leven van dag tot dag en niet meer verder kunnen kijken dan het einde van de week.  

Een schuldenlast veroorzaakt stress die je uiteindelijk niet meer kunt overzien. Wie onder hoge druk staat blokkeert 

en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. Om een bekend voorbeeld te noemen; uit onmacht verdwijnt 

de post ongeopend in een la. De schuld groeit verder. De gevolgen van schulden zijn ingrijpend.   

 
In februari 2020 zijn we gestart met het vaststellen van de startnotitie schuldhulpverlening 2020. Hiermee is een 

eerste stap gezet naar een nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening die past bij de huidige tijd en die aansluit bij onze 

visie op het sociaal domein en de transformatie daarin. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2020 is opgezet 

met inbreng van onze partners, ervaringsdeskundigen en inwoners. Door de coronacrisis heeft dit proces een andere 

vorm gekregen dan in de startnotitie was opgenomen. Toch is het gelukt om inbreng van buiten naar binnen te halen. 

Ook is er afgelopen half jaar bij andere gemeenten onderzocht wat helpt op het gebied van preventie en 

vroegsignalering. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
Er wordt een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening 2020 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Met het 

nieuwe beleidsplan maken we de beweging naar het meer voorkomen van schulden in plaats van het oplossen van 

schulden. Mochten inwoners uiteindelijk toch in de problematische schulden raken is er een passend aanbod met 

ruimte om te experimenteren wat werkt. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is er voor iedereen. We willen 

dat iedereen meedoet met de samenleving en daar mogen schulden geen belemmering in zijn. Daarnaast sluiten we 

aan bij de transformatie in het sociaal domein. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
1.1. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is opgesteld na vaststelling van de startnotitie in februari 2020.   

Met het vaststellen van de startnotitie schuldhulpverlening is het proces vastgelegd, zijn speerpunten vooraf 

benoemd en heeft de raad de kaders en ruimte aangegeven waarbinnen het nieuwe beleidsplan 

schuldhulpverlening is opgesteld. 
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1.2. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2020 is opgesteld met inbreng van buiten naar binnen.········  

Er is via een brede vragenlijst inbreng opgehaald bij onze lokale partners op het gebied van 

schuldhulpverlening, er is een gesprek geweest met ervaringsdeskundige en inwoners zijn via de lokale en 

social media benaderd om inbreng te geven aan het nieuwe beleidsplan. Ook hebben we met Nadja 

Jungman (Lector Schulden Hogeschool Utrecht) speciale themafilmpjes opgenomen die aansluiten bij onze 

speerpunten. Deze filmpjes hebben we ter inspiratie aangeboden aan onze lokale partners, interne collega's 

en inwoners. 

 

1.3. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2020 sluit aan bij de visie sociaal domein en de transformatie 

daarin.         

Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2020 is opgesteld waarin de drie kwaliteitsbegrippen 

voorkomen, normaliseren en innoveren/samenwerken een belangrijke plek hebben. De activiteiten die zijn 

opgenomen in het beleidsplan passen dan ook binnen de kwaliteitsbegrippen. 

 

1.4 Bij de voorjaarsnota 2021 is een bedrag van € 120.000 opgenomen voor het nieuwe beleidsplan 

schuldhulpverlening.········  

Met het extra budget voor schuldhulpverlening kan de gemeente Oude IJsselstreek serieus het voorkomen 

van schulden oppakken. Het budget wordt voornamelijk ingezet voor preventie en vroegsignalering. 

Kanttekeningen 
a. In het beleidsplan is geen rekening gehouden met de eventuele financiële effecten die de coronacrisis met 

zich meebrengen. 

Een toestroom van inwoners met schulden door de coronacrisis wordt landelijk verwacht. Op dit moment zijn 

deze signalen in de praktijk nog niet zichtbaar. Er melden zich nog niet meer inwoners met schulden. In het 

nieuwe beleidsplan is dan ook geen extra budget gereserveerd hiervoor. Het is lastig te bepalen wat de 

toestroom in de Oude IJsselstreek gaat worden. Het nieuwe beleidsplan is er straks voor elke inwoner, ook 

gezien het open-einde karakter van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Mocht de toestroom enorm 

zijn, dan moeten we tussentijds financieel schakelen. Wellicht volgt er ook nog compensatie hiervoor vanuit 

het Rijk. 

 

b. In de Voorjaarsnota is een bedrag van € 120.000 opgenomen voor het nieuwe beleidsplan 

schuldhulpverlening, de raad maakt een integrale afweging tijdens de Begrotingsraad in november. 

Dit voorstel voor het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening loopt voor op de besluitvorming van de 

programmabegroting 2021-2024. De raad maakt in november tijdens de Begrotingsraad een integrale 

afwijking of structureel € 120.000 in de begroting wordt opgenomen. 

 

c. We onderzoeken de rol en uitvoering van de kredietbank. 

Voor de rol en uitvoering van de kredietbankfunctie wordt specialistische kennis gevraagd. Voorlopig 

mandateren we de Stadsbank Oost Nederland om deze specialistische taken uit te voeren. In 2021 

onderzoeken we bij welke partij we deze activiteiten kunnen onderbrengen. Centraal staan, een goede 

kwaliteit van de hulpverlening en een goede aansluiting met de lokale schuldhulpverlening. 

 

Kosten, baten, dekking 
Ten behoeve van het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening structureel € 120.000 extra opnemen in de 

programmabegroting 2021-2024. Dit extra budget is in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen. Het extra budget wordt 

ingezet voor preventie en vroegsignalering, optimaliseren van ICT ondersteuning en het inrichten van een 

nazorgtraject. 
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Bijlagen 

1. Beleidsplan schuldhulpverlening 2020 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders, 

 

 

Marijke Verstappen 

 

Secretaris 

 Otwin van Dijk 

 

Burgemeester 

 

 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2020 

 

☐ conform voorstel 

☐ zonder hoofdelijke stemming 

☐ met algemene stemmen 

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen 

☐ aangenomen 

☐ aangenomen met amendement………… 

☐ aangehouden 

Uitvoering 

Planning 

 8 oktober behandeling in commissie MO 

 29 oktober behandeling in de gemeenteraad 

Personeel 

N.v.t. 

 

Communicatie/participatie 

N.v.t. 

 

Evaluatie/verantwoording 

N.v.t. 



    

4 

 

☐ verworpen 

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt 

☐ in handen van B&W gesteld 

☐ opmerkingen/toezeggingen………………. 

☐ ………………………………………………. 

  




