
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 20-02-2020 

 
 
Onderwerp   : Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020  

Voorgestelde beslissing  

1. De startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 vaststellen 
2. Instemmen met de vijf uitgangspunten voor het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 
3. Instemmen met de participatie en de adviesrol van de betrokken partners  

 

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.  
 
Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle schulden. Ook in onze 
gemeente is er een flinke groep mensen met schuldenproblemen. Als we de landelijke cijfers loslaten op de 
gemeente Oude IJsselstreek zou het gaan over 3.500 huishoudens met schuldenproblematiek. Een grote 
groep hebben we nu niet eens in beeld. We zien ook dat de schuldensituaties afgelopen jaren complexer 
worden. Meestal is er ook andere problematiek aan de orde, waardoor een integrale aanpak en aansluiting 
bij andere dossiers in het sociaal domein noodzakelijk is. Denk hierbij aan de ontwikkelingen binnen de 
gemeente Oude IJsselstreek op het gebied van het lokale zorgnetwerk (oa. transformatie Jeugdzorg) en de 
visie op de uitvoering van de participatiewet. Het is daarom van belang dat we hier nu mee aan de slag 
gaan. 
 
In een proces samen met inwoners, partners en uitvoering willen we in de eerste helft van 2020 komen tot 
een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening die de richting voor beleid en uitvoering aangeeft voor de 
komende jaren. Ter voorbereiding op het nieuwe beleidsplan ligt een startnotitie aan uw raad voor die de 
stappen beschrijft om te komen tot het nieuwe beleidsplan. Het nieuwe beleidsplan moet bijdragen aan een 
financieel gezonde toekomst voor de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Voor zowel de inwoners 
die zich momenteel in de schuldenproblematiek bevinden, maar juist ook voor de inwoners waar 
schuldenproblematiek dreigt te ontstaan. Twee belangrijke thema’s die daarom zeker plek gaan krijgen in het 
beleidsplan zijn vroegsignalering en preventie, waar in de uitvoering op dit moment al ontwikkelingen worden 
opgepakt.  
 

Wat wordt met beslissing bereikt 

Door uw raad voor in het proces te betrekken bij het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2020, beogen 
wij een goede afstemming tussen college en raad. waarbij aan de voorkant input kan worden gegeven over 
de onderwerpen, het te volgen proces en de mate van participatie.  
 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Met de startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 kan de gemeenteraad haar rol pakken in het te 
volgen proces. 
Schuldhulpverlening in de gemeente Oude IJsselstreek is een belangrijk onderwerp. Met de startnotitie 
wordt de aftrap gegeven voor het proces naar een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening. De gemeenteraad 
kan haar rol pakken aan het begin van het traject. Dit kan helpen aan een breed gedragen beleidsplan 
schuldhulpverlening en de besluitvorming hiervan. 
 
 
 
 
 



2.1 De startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 geeft kaders aan voor het te volgen proces. 
De kaders waarbinnen we het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening (in ieder geval) willen gaan opstellen 
staan opgenomen in de startnotitie. Uit de lokale kennis en (uitvoerings)ervaring, maar ook landelijke 
ontwikkelingen komen deze vijf thema’s als basis voor beleid en uitvoering naar voren. Hier willen we 
daarom mee aan de slag. Er wordt een duidelijke relatie gezocht met de visie op de participatiewet en de 
transformatie van de jeugdzorg. Door deze linken goed te leggen, is een integrale aanpak mogelijk. De 
integrale aanpak moet ertoe leiden dat een inwoner sneller en beter geholpen wordt bij zijn probleem en 
eerder weer zelfredzaam kan zijn. 
 
2.2 De huidige wijze van de organisatie van de schuldhulpverlening is niet leidend 
Er wordt straks gehandeld vanuit de visie en overtuiging die in het nieuwe beleidsplan wordt beschreven. De 
huidige wijze van organiseren is hierin niet leidend maar volgt uit de inhoudelijke keuzes die gemaakt gaan 
worden. Het gaat erom dat de uitvoering van de hele keten schuldhulpverlening plaats vindt vanuit de visie 
van de gemeente Oude IJsselstreek. Het vertrekpunt is daarbij dat we zoeken naar de partners die deze 
visie omarmen en niet vanuit bestaande heilige huisjes. 
 
3.1 De rol van de betrokken partners is meedenken, meepraten en mee adviseren. 
Hert uitgangspunt voor het proces op weg naar een nieuwe beleidsplan is ‘van buiten naar binnen werken’. 
Het is belangrijk om vooraf helder te zijn in de mate van betrokkenheid en de participatierol die partners 
hebben. Wij zien een rol in meedenken, meepraten en mee adviseren, omdat we draagvlak en commitment 
van belang vinden Het college en uw raad zullen uiteindelijk de besluitvorming doen. 
 

Kanttekeningen 

 

Kosten, baten, dekking 

Op dit moment gaat het om proceskosten/werkbudget, naar verwachting ca € 25.000, voor het uitvoeren van 
het proces naar het beleidsplan Schuldhulpverlening 2020. Er worden kosten gemaakt om innovatieve 
kennis op te doen, de invulling van de inspiratiesessie en werkbijeenkomsten, huur ruimtes, inzet facilitator, 
eventuele gastsprekers en algemene kosten op communicatiegebied. Deze kosten worden gedekt uit het 
innovatiebudget sociaal domein en budget schuldhulpverlening ( reguliere begroting). 
 
Het nieuw te vormen beleid kan financiële consequenties opleveren. Dat is op dit moment nog niet zichtbaar 
maar komt voort uit het proces. Maatregelen zullen voorzien van financiële consequenties aan uw raad 
worden voorgelegd en waar nodig meegenomen in de begroting 2021-2024. 
 

Uitvoering (op hoofdlijnen) 

14 januari 2020: Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 in college B&W 

 

6 februari 2020:  Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 in Commissie MO 

 

20 februari 2020:  Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020 in gemeenteraad 

 

Juli 2020:  Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 in college B&W 

 

3e kwartaal: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 in commissie MO en gemeenteraad 

 

Na de zomer 2020: Uitvoeringsplan schuldhulpverlening  

 

Personeel 

Er is een interne kerngroep die verantwoordelijk is voor het proces en de totstandkoming van het beleidsplan 

schuldhulpverlening 2020.  

 

 

 

 



Communicatie/participatie 

Op het moment dat de startnotitie door het college wordt vastgesteld, wordt er via de regionale krant 

aandacht aan het onderwerp besteedt. Gedurende het proces zal gecommuniceerd worden over de stappen 

en uitkomsten. 

Bijlage 
 

• Startnotitie beleidsplan schuldhulpverlening 2020  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 

 

M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 

Secretaris     Burgemeester 

 

Raadsvergadering d.d. 

 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 


