
Vragen & antwoorden bij Beleidsplan Schuldhulpverlening 

(R.I.R. 29 oktober 2020) 

 

Fractie PRO! 

De vraag die wij gaat over  

 Het plan tot herfinanciering door de gemeente van mensen met schulden. 

 De rol van de gemeente zelf als schuldeiser. 
 

a) In het schuldenbeleidsplan wordt dit punt in de begrippenlijst genoemd. 
Een verdere uitwerking hiervan heb ik in het schuldenbeleidsplan niet aangetroffen. 

Op 6 februari heb ik hierover een notitie gestuurd aan de heer Kuster. 

In de commissie heb ik als voorbeeld genoemd, het Arnhemse model. 

Ook in een memo van de wethouder van 13 februari heeft hij toegezegd om dit 

In het schuldenbeleidsplan verder uit te werken. Deze uitwerking heb ik niet gevonden. Graag 

voor 29 oktober een verdere uitwerking. 

In het beleidsplan staat het volgende opgenomen voor inwoners met schulden: 
Iedereen die zich meldt voor schuldhulpverlening krijgt een gesprek waarin hij of zij de situatie kan 
toelichten. In dat eerste laagdrempelige gesprek zijn er nog geen verplichtingen, juist om te 
voorkomen dat mensen afhaken. Iedere aanmelding wordt individueel en integraal beoordeeld en 
de persoonlijke omstandigheden van de inwoner worden meegenomen. Door middel van een 
individueel plan van aanpak wordt aan een duurzame oplossing gewerkt. We werken hierin vanuit 
de bedoeling, waarin ruimte is om maatwerk en creativiteit toe te passen. Daarnaast richten we de 
schuldhulpverlening in aan de hand van de principes van stress sensitieve dienstverlening. 

 
Tijdens het proces naar een nieuw beleidsplan hebben we met de gemeente Arnhem over de 
werkwijze van de gemeente Arnhem op het gebied van schuldhulpverlening. Hierin hebben we veel 
overeenkomsten gezien met de beweging die wij willen maken, met name op het gebied van 
vroegsignalering en preventie. In het oplossen van schulden nemen we de ruimte voor maatwerk en 
creativiteit. Daarin kijken wij kritisch naar onze eigen rol als schuldeiser. Deze mag nooit 
belemmerend zijn voor de inwoner in de weg naar een financieel gezonde toekomst. Wij zullen per 
inwoner kijken naar wat nodig is en echt helpt.  
 

b) Op blz. 14 van het schuldenbeleidsplan staat: voor iedere inwoner met financiële zorgen 

Bieden wij een perspectief, maar hoe dit wordt uitgewerkt heb ik niet kunnen lezen. 

Ook dit punt staat in de memo van 13 februari van de heer Kuster. 

Ook op dit punt een verdere toelichting voor 29 oktober. 

Zie ook antwoord hierboven. De uitwerking hiervan is nu nog niet bepalen, omdat deze per situatie 

verschillend kan zijn. Met het nieuwe beleidsplan willen wij juist de ruimte creëren voor maatwerk 

en creativiteit en niet dat alle inwoners dezelfde weg bewandelen. Elke situatie is anders, elke 

inwoner is anders. Wij doen wat nodig is voor perspectief, voor een toekomst. 

 

Fractie PvdA 

1. In het nieuwe beleidskader of in het raadsvoorstel wordt niet gesproken over wat we de 

afgelopen jaren hebben bereikt met het beleidskader uit 2012. Kan de wethouder aangeven wat 

we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd en bereikt? Dit geeft ons context om de nieuwe 

plannen te kunnen plaatsen.  

We hebben het beleidskader uit 2012 gebruikt om vooral meer aandacht te geven aan de 

problematiek rondom schulden. De ondersteuning rondom schulden was op zichzelf 

georganiseerd, en we wilden dat graag meer integraal aanpakken en dichter bij onze inwoners 

organiseren. De belangrijkste veranderingen waren het organiseren van het ‘Voorportaal 

Schuldhulpverlening’ en de fors groeiende inzet van de schuldhulpmaatjes.  



We hebben over de jaren de behoefte aan ondersteuning bij schulden niet zien afnemen, maar we 

hebben wel de overtuiging dat we er eerder bij zijn, en problemen in een eerder stadium kunnen 

oplossen. Daar willen we nu de volgende stappen in zetten. 

 

2. In het beleidskader wordt gesproken over meerdere wetswijzigingen. Kan de wethouder 

aangeven wat deze wetswijzigingen voor invloed hebben op onze inwoners? 

In hoofdstuk 8.3 staan de wetswijzigingen uitgelegd. 

 Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 

Op 1 januari 2021 wijzigt de Wgs grondig. Gemeente Oude IJsselstreek krijgt de taak om 

vroegsignalering van schulden uit te voeren. Door vroegsignalering als taak in de wet op te 

nemen, is er een wettelijke grondslag voor het uitwisselen van persoonsgegevens volgens de 

AVG. Ook voor het besluit tot toegang van en het plan van aanpak mogen persoonsgegevens 

worden uitgewisseld. Een andere wijziging regelt dat de gemeente tijdig en gemotiveerd een 

besluit moet nemen na een aanvraag voor schuldhulpverlening. In een toelatingsbesluit moet 

ook een globaal plan van aanpak staan. Effect voor de inwoner: deze wetswijziging geeft de 

gemeente de verplichting om aan de slag te gaan met vroegsignalering. In ons geval starten wij 

met een preventieprogramma die betalingsachterstanden in beeld brengt van inwoners. 

Hierdoor krijgen we inwoners eerder in beeld. 

 

 Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind 

Het wetsvoorstel van 1 april 2020 geeft gemeenten het recht om advies aan de rechter uit te 

brengen over de voortzetting van schuldenbewind. Het wetsvoorstel stelt gemeenten zo in staat 

hun regierol bij schuldhulpverlening beter te vervullen. De datum van inwerkingtreding is nog 

niet bekend. 

Gemeenten krijgen met deze et invloed of de inwoner het best wordt geholpen met een 

bewindvoerder of dat er andere mogelijkheden zijn die beter passen. Daarop kunnen zij de 

rechter adviseren. 

 

 Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet 

vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) gefaseerd in werking. De beslagvrije voet – het 

bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden 

vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum 

terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde 

inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.  

 

 Nieuwe wet Inburgering 

Gemeenten krijgen met de komst van nieuwe inburgeringswet de opdracht om vluchtelingen/ 

nieuwkomers die in hun gemeente komen wonen enige tijd financieel te ontzorgen, om te 

voorkomen dat zij in financiële problemen raken. Ingangsdatum van deze wet is 1 juli 2021. 

 

3. Bij het hoofdstuk monitoring wordt gesproken over het rapporteren over indicatoren. Over welke 

indicatoren spreken we? 

We werken op dit moment met een soort van dashboard binnen het sociaal domein. Hieraan 

willen cijfers uit schuldhulpverlening koppelen, zodat er een integraal dashboard sociaal domein 

ontstaat. In eerste instantie zullen die vooral cijfers over aantallen meten en toegekende hulp. 

Later bestaat de mogelijkheid om via klantreizen en ervaringsonderzoeken de zachte kant van 

de hulp te meten. 



4. Voor de uitvoering van de plannen in het beleidskader is budget opgenomen van € 120.000 voor 

een drietal zaken. Wat wordt verstaan onder ‘extra capaciteit voor borging kwaliteit en 

monitoring’? Wat levert dit concreet op? 

Hierbij moet gedacht worden aan een kwaliteitsmedewerker. Iemand die de kwaliteit van de 

geleverde prestaties toetst. Daarnaast zullen deze prestaties terug moeten komen in de 

monitor. Uiteindelijk zullen de monitorcijfers moeten bijdragen aan de sturing en kwaliteit van de 

uitvoering.  

5. Is de adviesraad gevraagd advies uit te brengen over dit beleidskader? Zo ja, welke advies gaven 

ze? En zo nee, waarom niet? 

De adviesraad heeft advies uitgebracht op het nieuwe beleidsplan. De adviesraad omschrijft het 

als een mooi geschreven plan, dat een ideaalbeeld schetst. Daarnaast geven zij mee dat 

vroegsignalering een belangrijk punt is en dat de privacy voor inwoners goed geborgd moet 

worden. Een tweede punt van aandacht voor de adviesraad is een grote aandacht voor ZZP-ers. 

Helemaal in de huidige tijd van crisis.  

6. In het beleidskader wordt gesproken over een toegangsteam voor schuldhulpverlening. We zien 

inmiddels meerdere loketten en organisaties ontstaan voor verschillende onderdelen binnen het 

sociaal domein (Buurtzorg Jong, nieuwe organisatie Participatiewet, toegangsteam). Hoe zorgt 

de gemeente ervoor dat inwoners weten waar ze terecht kunnen en dat hun hulpvraag integraal 

wordt opgepakt? 

De verschillende organisaties kunnen onze inwoners zelf vertellen waar ze voor zijn. De kunst is, 

dat deze verschillende organisaties met elkaar samenwerken, en aandacht hebben voor de 

verschillende uitdagingen waar onze inwoners voor staan. Dat is op het gebied van schulden 

wellicht goed te organiseren, door schuldhulpverlening onderdeel te laten zijn van onze aanpak 

rondom werk en inkomen. 

7. Onze gemeente ontbreekt nog op de NIBUD- lijst: bereken uw gemeente recht. 

https://www.berekenuwrechtplus.nl/nibud2.php In deze coronatijd is het voor een groeiende 

groep mensen erg belangrijk om snel digitaal toegang te hebben naar informatie over 

ondersteuning. Nibud is een veel bezochte, objectieve informatiebron voor heel veel mensen. 

Op dit moment is het inderdaad zo dat de gemeente Oude-IJsselstreek niet is aangesloten bij 

Berekenuwrecht. Bij de ontwikkeling van de dienstverlening Oude IJsselstreek BV die per 1 

januari 2021 van start gaan, zijn we aan het verkennen welke tools geschikt zijn voor onze 

dienstverlening. Berekenuwrecht is daar een voorbeeld van en nemen wij zeker in overweging. 

 

Fractie D66 

1. Normaliseren is niet hetzelfde als het optrekken van de norm. Preventie is voor ons het 

belangrijkste onderdeel in dit plan Echter, in het plan wordt alleen genoemd; “Pakket van 

maatregelen“ rond preventie (pag 12) Welke maatregelen zijn dit? 

Pagina 13 staan alle voorgenomen maatregelen op het gebied van vroegsignalering en 

preventie. Daarnaast geven we aan dat we ons de ruimte geven in het beleidsplan om 

komende jaren aan te haken bij eventuele (landelijke) mogelijkheden die zich voor doen op 

gebied van vroegsignalering en preventie. In de uitvoeringsagenda volgend op het beleidsplan 

zetten we de activiteiten weg in tijd. Op pagina 13 staat: 

 Wat gaan wij hiervoor doen? 

 Het aanbieden van een budgetcheck / gemaksdienst 
Een budgetcheck / gemaksdienst moet een inwoner meer inzicht geven in zijn/haar financiële 
situatie. Dit is ook uiterst geschikt als er bepaalde ‘life events’ voordoen, denk aan een 
scheiding, verlies van een partner of een kind dat 18 wordt. 

 Laagdrempelige spreekuur  

https://www.berekenuwrechtplus.nl/nibud2.php


Hulpvragen over financiën of andere zorgen, zonder dat er gegevens uitgewisseld worden en 
die georganiseerd worden online, in de wijk of bij inwoners thuis.  

 Campagnes die aandacht geven om de taboe op schulden te doorbreken 
Veel aandacht om het onderwerp schulden bespreekbaar te maken. Deze vorm van preventie 
kan ook op een selectieve doelgroep in worden gezet. We sluiten ook aan bij landelijke 
campagnes om de schaamte en het taboe rondom schulden te doorbreken, als deze passen in 
de visie van ons. 

 Zorgen voor een goede bekendheid van financiële regelingen 
Foldermateriaal, flyers en (social) media inzetten om bekendheid te geven aan financiële 
regelingen die er zijn. Daarnaast deze koppelen aan onze bedrijfsprocessen, zoals de 
gemeentelijke belastingaanslagen. 

 Organiseren van scholing in financiële zelfredzaamheid, digitale vaardigheid en 
laaggeletterdheid 

Onze lokale samenwerkingspartners bieden de mogelijkheid om financiële zelfredzaamheid te 
vergroten via scholing. Daarnaast gebruiken we het onderwijs en de banken om de financiële 
zelfredzaamheid te verbeteren. Het gebruik van bestaande apps en de ondersteuning hierbij 
kunnen ook bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid. 

 Inzet van ervaringsdeskundigen 
Ervaringsdeskundigen worden ingezet om de schaamte en taboe rondom het onderwerp 
schulden te doorbreken.  

 Uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering op gebied van financiën en schulden 
In de eerste zes maanden na huisvesting betalen we vanuit de uitkering van vluchtelingen 
huur, premie voor de zorgverzekering en energielasten. Na de eerste zes maanden kan op 
basis van een individuele afweging het ontzorgen worden voortgezet. Nieuwkomers met een 
gezonde financiële situatie zullen sneller en beter inburgeren, integreren en participeren. In 
deze periode ontwikkelen de nieuwkomers financiële zelfredzaamheid. 

 Inzet preventieprogramma vroegsignalering 
Wij werken met een preventieprogramma vroegsignalering. We wachten niet tot een inwoner 
zich meldt, maar komen in contact met de inwoner op basis van signalen van schuldeisers. 
Het preventieprogramma vroegsignalering brengt de betalingsachterstanden van de vaste 
lasten van een inwoner in beeld. Hiervoor leveren schuldeisers gegevens aan het 
preventieprogramma. Bijvoorbeeld een huurachterstand bij een woningcorporatie, een 
betalingsachterstand van de gemeentelijke belastingen, energieleverancier of een 
zorgverzekeraar. Als er betalingsachterstanden bij twee schuldeisers worden gesignaleerd, 
ontvangen wij een signaal. We gaan voor een actieve aanpak vanuit de gemeente. De actieve 
aanpak zorgt ervoor dat we inwoners sneller bereiken.  

 Andere vormen van vroegsignalering 
Wij gaan in gesprek met banken en samenwerkingsverbanden van ondernemers/bedrijven op 
welke wijze zij kunnen bijdragen aan vroegsignalering. Banken zien veel financiële gegevens 
van onze inwoners. Ook bedrijven/ondernemers zijn een vindplaats voor vroegsignalering van 
schulden. De komende jaren werken wij een pilot vroegsignalering uit met deze sectoren, 
natuurlijk altijd binnen de AVG. 

 
Bovenstaande lijst is niet uitputtend. We zullen anticiperen op de ontwikkelingen rondom 
preventie en vroegsignalering. Met samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen zullen 
ook spontane vormen van preventie ontstaan. Selectieve preventie zetten we ook in als daar 
aanleiding voor is. Een ontwikkeling die leidt tot risico’s op betalingsproblemen en schulden 
kan hieraan vooraf gaan. Bij selectieve preventie kunnen brancheorganisaties, 
samenwerkingsverbanden en (doelgroep)organisaties betrokken worden als 
samenwerkingspartner. 

 


