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1.1.1.1.         LeeswijzerLeeswijzerLeeswijzerLeeswijzer    en inhouden inhouden inhouden inhoud    
 

Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020 is opgesteld met inbreng van onze lokale 

samenwerkingspartners op het gebied van schuldhulpverlening. Daarnaast is de schuldhulpverlening 

onderdeel van de ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein in de gemeente Oude 

IJsselstreek. Er vindt een verandering van denken en handelen plaats, zodat er gewerkt wordt vanuit de 

bedoeling. Dit gaan we ook doen bij de schuldhulpverlening. We zetten meer in op het voorkomen van 

schulden. En bij het oplossen van schulden is er passend aanbod met ruimte voor maatwerk en 

experiment. 

 

AmbitiesAmbitiesAmbitiesAmbities    

In de schuldhulpverlening is het moeilijk om met meetbare doelstellingen te werken, want wanneer zijn 
we dan tevreden? Minder inwoners zichtbaar in de schuldhulpverlening kan betekenen dat er nog veel 
schaamte en taboe rond het onderwerp is.. We willen echt doen wat nodig is en werken met ambities. 
De ambities staan beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden concrete activiteiten beschreven 
die bijdragen aan onze ambities. Deze activiteiten gaan we komende jaren uitvoeren. 

 

UitvoeringsagendaUitvoeringsagendaUitvoeringsagendaUitvoeringsagenda    

We beschrijven de activiteiten die we komende jaren zullen oppakken, en spelen ook in op de lokale, 
regionale en nationale ontwikkelingen. Dit nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is dan ook een 
dynamisch document. De activiteiten die wij gaan doen dragen bij aan onze ambities. Niet alle 
activiteiten zullen op 1 januari 2021 al gestart zijn. In de uitvoeringsagenda die volgt op het beleidsplan 
schuldhulpverlening 2020 werken wij de activiteiten verder uit in de tijd. 

 

Lokale samenwerkingspartnersLokale samenwerkingspartnersLokale samenwerkingspartnersLokale samenwerkingspartners    

We werken samen met onze lokale samenwerkingspartners om onze ambities te realiseren. Onze 
inwoners moeten mee kunnen doen in de samenleving. De rol en taken van de lokale 
samenwerkingspartners kunnen verschillend zijn. We gaan bij het opstellen van de uitvoeringsagenda 
met de lokale samenwerkingspartners in gesprek, op welke wijze zij kunnen bijdragen en welke taken en 
rollen zij gaan uitvoeren. De partners waar de gemeente mee samenwerkt, omarmen de visie uit het 
beleidsplan schuldhulpverlening 2020. Samen gaan we op weg naar een financieel gezonde toekomst 
voor onze inwoners. 
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BegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijstBegrippenlijst    
 

NVVK NVVK NVVK NVVK     De Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet, de NVVK is sinds 1932 de brancheorganisatie voor 
schuldhulp en financiële dienstverlening.  
    
Vroegsignalering Vroegsignalering Vroegsignalering Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld 
brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken 
door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en laagdrempelige hulpverlening. 
 
Beschermingsbewind Beschermingsbewind Beschermingsbewind Beschermingsbewind kan de rechter instellen voor mensen die als gevolg van een lichamelijke of 
geestelijke beperking niet in staat zijn om hun eigen vermogen te beheren. Tevens 
kan bewind worden ingesteld om redenen van verkwisting of het hebben van problematische 
schulden. Bewind is ook mogelijk als verwacht wordt dat een persoon binnen afzienbare tijd in één 
van de bovengenoemde toestanden zal verkeren. 
    
Budgetbeheer Budgetbeheer Budgetbeheer Budgetbeheer omvat alle activiteiten in het kader van het beheren van de inkomsten van de klant en 
het verrichten van betalingen, overeenkomstig het vastgestelde budgetplan. Budgetbeheer kan een 
bijdrage leveren aan het integraal oplossen of beheersbaar maken van bestaande financiële 
problemen en het voorkomen van nieuwe financiële problemen. 
    
Budgetcoaching Budgetcoaching Budgetcoaching Budgetcoaching ondersteunt de klant bij het opdoen van kennis en vaardigheden waardoor hij op 
een verantwoorde manier met zijn geld leert om te gaan. 
    
Schuldsanering c.q. herfinanciering: Schuldsanering c.q. herfinanciering: Schuldsanering c.q. herfinanciering: Schuldsanering c.q. herfinanciering: Herfinanciering heeft tot doel een financieringsovereenkomst 
tot stand te brengen tussen de schuldenaar en de kredietverstrekker, waarmee de vastgestelde 
vordering(en) ineens en voor 100% wordt(en) voldaan. Tot de doelen van herfinanciering worden 
geschaard het verminderen van de lastendruk (in termen van vermindering van rente en verlenging 
van looptijd) voor een schuldenaar en het overzichtelijk maken van de totale schuldenlast door het 
minimaliseren van het aantal schulden en schuldeisers. 
    
WWWWsnpsnpsnpsnp: Als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen 
met de schuldeisers, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de 
Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). 
Beschrijvingen van de verschillende onderdelen van schulddienstverlening zijn terug te vinden op 
www.nvvk.eu  
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2.2.2.2.         Waarom Waarom Waarom Waarom een een een een nieuw beleidsplannieuw beleidsplannieuw beleidsplannieuw beleidsplan????    
 

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. Uiteindelijk zorgt het ervoor 

dat mensen niet meer meedoen en in een isolement raken, de kansen van kinderen worden verkleind en 

zorgt voor vele (psychische) gezondheidsklachten. 

Het hebben van schulden is ook een groot maatschappelijk probleem! Het kost de samenleving veel 

geld. Ook de kosten voor gemeenten lopen op door schuldenproblematiek. Als een gezin uit huis wordt 

gezet dan heeft de gemeente de kosten van de maatschappelijke opvang, maar ook instanties als 

maatschappelijk werk en jeugdhulp moeten in actie komen. Voor elk huishouden met ernstige financiële 

problemen betaalt de samenleving al snel € 100.000. Daarmee hebben we het nog niet over de kosten 

die werkgevers hebben bij bijvoorbeeld ziekteverzuim en verminderde arbeidsproductiviteit van de 

werknemer. 

 

De aflopen jaren is de schuldhulpverlening in de gemeente Oude IJsselstreek in beweging geweest. De 

aanmelding en intake voor de schuldhulpverlening vinden door en in de gemeente plaats in plaats van bij 

de Stadsbank. Er melden zich ook op andere plekken inwoners met schulden, bijvoorbeeld bij een 

schuldhulpmaatje. Er is ook veel tijd geïnvesteerd in samenwerken met de verschillende partners in de 

gemeente. Om de lokale en landelijke ontwikkelingen te borgen in de werkwijze is een nieuw beleidsplan 

noodzakelijk.  

Daarnaast is er in de gemeente Oude IJsselstreek sprake van een transformatie binnen het sociaal 

domein. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening is daar een onderdeel van. We zorgen voor 

aansluiting bij de visie op het sociaal domein en voor aansluiting met de overige beleidsterreinen binnen 

het sociaal domein. Schuldenproblematiek is vaak niet het enige probleem. Met een integrale aanpak 

kunnen we de juiste hulp op de juiste plek bieden.  

 
Op de gemeentelijke schuldhulpverlening is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van 
toepassing. De Wgs vereist dat de gemeenteraad besluit over de kaders van de gemeentelijke 
schuldhulpverlening. In artikel 2 lid 2 Wgs is vastgelegd dat het gemeentelijke beleidsplan ten hoogste 
voor vier jaar kan worden vastgesteld.  
 
Naast het herijken van onze eigen gemeentelijke visie en ambitie moeten we anticiperen en gebruik 
maken van de mogelijkheden die de nieuwe of gewijzigde aanstaande wetgeving met zich meebrengt. 
Het gaat hierbij om de volgende wetswijzigingen: 
 

1. Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (1 januari 2021); 
2. Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (bij besluit te bepalen); 
3. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (1 januari 2021); 

4. Nieuwe wet Inburgering (1 juli 2021). 

Met dit beleidsplan is de gemeente klaar voor de komende wetswijzigingen.  
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3.3.3.3.         Hier staan we voorHier staan we voorHier staan we voorHier staan we voor    
 

Ieder mens is van waarde, elk kind, elke jongere, elke volwassene, elke oudere. Mensen zijn geen 
probleem dat moet worden opgelost. Wij geloven in de kracht van mensen; wij geloven dat mensen, 
soms met hulp, hun eigen oplossingen moeten en kunnen vinden. Wij geloven dat mensen zelf een plan 
voor hun leven kunnen maken.  

Daarom vinden wij dat elke    inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek moet kunnen meedoen in de 
samenleving. De inwoner moet zoveel als mogelijk zelfredzaam kunnen zijn en de regie over zijn/haar 
eigen leven hebben, krijgen en houden. Wanneer er belemmeringen zijn die dit streven in de weg staan, 
dan brengen we dit zo vroeg mogelijk in kaart en proberen wij deze, samen met de inwoner en andere 
betrokkenen weg te nemen. Onze maatschappelijke partners zijn net als wij actief op het signaleren van 
schuldenproblematiek en nemen hierin een actieve rol. Samen voorkomen wij dat er problematische 
schulden ontstaan. We maken schulden hanteerbaar en lossen ze waar mogelijk op. . . .     
 
We ontwikkelen een aanpak waarin de drie uitgangspunten van de transformatie in het sociaal domein 

centraal staan: 

• Normaliseren 
Wij willen het vermogen van mensen bevorderen om goed om te kunnen gaan met de sociale, 
fysieke en emotionele uitdagingen van het leven om daar ook zelf regie op te kunnen voeren 
(positieve gezondheid). Wij willen dat niet allerlei zaken die gewoon bij het leven horen tot 
problemen worden gemaakt. Als er toch zorg of ondersteuning nodig is moet deze zo licht en 
dichtbij als mogelijk en zoveel mogelijk aansluiten bij het normale leven. Bij het normale leven 
hoort ook dat er allerlei verschillende mensen zijn, met verschillende mogelijkheden, met 
verschillende voorkeuren, kortom gewoon verschillend. Wij willen niet dat mensen zich een 
probleemgeval voelen als ze op de een of andere manier anders zijn, we rekken het begrip 
normaal graag wat op zodat mensen zich geen probleemgeval hoeven te voelen maar er 
gewoon bij horen. Het leven is inclusief en wij zijn dat ook.  
 

• Voorkomen    
Wij willen de preventieve infrastructuur van de samenleving versterken, de sociale omgeving 
van onze inwoners heeft een belangrijke rol daarin en wij willen dat deze optimaal kan helpen 
om zwaardere hulp en zorg te voorkomen.  
    

• Innoveren/Samenwerken 
Wij willen graag met een beperkt aantal samenwerkingspartners invulling geven aan de wens 
om verder te innoveren in Oude IJsselstreek. Wij hebben anderen met hun specifieke expertise 
nodig om samen te doen wat nodig is. Wij willen ons graag rond een gedeelde visie verbinden 
aan partners om samen deel uit te maken van een organisatienetwerk. Wij zoeken nadrukkelijk 
naar strategische partners om slagkracht te vergroten en versnippering en bovenmatige 
administratieve lasten tegen te gaan. De doorgeslagen juridisering en marktwerking staat wat 
ons betreft de transformatie in de weg. Wij werken daarbij vanuit vertrouwen, gedeelde waarden 
en gedeelde visie. 
 

De aanpak van onze schuldhulpverlening 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. Per slot is het voorkomen van schulden beter dan genezen. 

Daarnaast werken wij vanuit het inwonersperspectief. Dit betekent dat wij onze schuldhulpverlening 

zodanig inrichten dat deze aansluit bij de logica van onze inwoners. We gaan uit van vertrouwen en er is 

ruimte voor maatwerk. We werken vanuit de bedoeling en handelen hiernaar. Dit betekent ook dat wij 

kiezen voor een integrale manier van werken waarbij ook aandacht is voor bijvoorbeeld de uitvoering van 

de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdhulp. 
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4.4.4.4.                         Huidige Huidige Huidige Huidige situatie in situatie in situatie in situatie in de gemeente de gemeente de gemeente de gemeente Oude IJsselstreekOude IJsselstreekOude IJsselstreekOude IJsselstreek 
 
Het tekort aan voldoende inkomen, de complexiteit van systemen en gedrag leiden tot 

betalingsachterstanden, schulden en sociaal maatschappelijke schade. Wij hebben onze instituties en 

regels zo ingewikkeld gemaakt dat mensen er door vermalen dreigen te worden. Een kleine 

betalingsachterstand kan zomaar leiden tot enorme, vrijwel onoverkomelijke schulden.  

En het kan iedereen overkomen. Mensen kunnen door ziekte, echtscheiding of andere problematiek 

geconfronteerd worden met forse teruggang in inkomsten, terwijl betalingsverplichtingen wel doorgaan. 

En soms hebben mensen van jongs af aan erg weinig te besteden en lopen de schulden langzaam maar 

zeker steeds verder op. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de schuldhulpverlening voor de inwoners. 

De verplichting om inwoners met (problematische) schulden te helpen, is vastgelegd in de Wet 

gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De gemeente Oude IJsselstreek heeft de 

schulddienstverlening op dit moment als volgt geregeld.  

 

DeDeDeDe    huidige huidige huidige huidige routerouterouteroute    van de van de van de van de sssschuldhulpverleningchuldhulpverleningchuldhulpverleningchuldhulpverlening    

Een inwoner kan zich via verschillende kanalen melden voor een (intake)gesprek met de gemeente. De 
meest voorkomende kanalen zijn: 

• E-mail: sdv@oude-ijsselstreek.nl 

• Internet: www.oude-ijsselstreek.nl/schulddienstverlening 

• Telefonisch via het toegangsteam 

• Doorverwijzingen door externe partijen, zoals 

o Schuldhulpmaatje 

o Woningcorporatie 

o Bewindvoerder  

o Maatschappelijk werk 

o Sociaal werk 

• Via een collega vanuit de Wmo 

 

Nadat de inwoner zich heeft gemeld, vindt binnen twee weken een intake gesprek plaats. Vanuit dit 

intake gesprek wordt gekeken naar een passende inzet. Waar mogelijk wordt een inwoner in de sociale 

basisvoorziening geholpen. De sociale basisvoorziening in onze gemeente bestaat hoofdzakelijk uit 

Schuldhulpmaatje en Sociaal Werk Oude IJsselstreek. Indien de sociale basisvoorziening niet toereikend 

is, verwijzen we door naar de Stadsbank Oost Nederland voor het opstarten van een schuldregeling.  

Sociale basisvoorzieningen 

Vanuit de sociale basisvoorzieningen wordt een beroep gedaan op de volgende partijen: 

- Schuldhulpmaatjes: een schuldhulpmaatje ondersteunt een inwoner met (dreigende) financiële 
problemen. Het schuldhulpmaatje helpt bij het ordenen van administratie, bij het krijgen van 
overzicht of bij het treffen van een betaalregeling.  

- Sociaal Werk: het Sociaal Werk Oude IJsselstreek biedt twee vormen van financiële 
ondersteuning aan. De formulierenhulp van het Sociaal Werk helpt bij het invullen van 
formulieren en het verzamelen van gegevens. Verder biedt het Sociaal Werk een inloopochtend 
aan waar inwoners zich kunnen melden en ondersteuning kunnen krijgen bij het ordenen van 
administratie.  
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Doorverwijzing Stadsbank Oost Nederland: 
De doorverwijzing naar de Stadsbank wordt alleen alleen alleen alleen door de gemeente Oude IJsselstreek gedaan. De 

gemeente verzamelt alle benodigde gegevens (alle bewijsstukken van de inkomsten, uitgaven, schulden 

en overige noodzakelijke informatie om de schulden te regelen) en levert deze via het webportal van de 

Stadsbank aan. De gemeente Oude IJsselstreek koopt de volgende producten in bij de Stadsbank: 

• Budgetbeheer: 
Budgetbeheer is vrijwel altijd een voorwaarde vanuit Stadsbank om een schuldregeling te starten. Het 

duurt gemiddeld drie maanden voordat het budgetbeheer is opgestart. 

• Schuldregeling: 
Na het ontvangen van het ondertekende aanvraagformulier en alle bijbehorende bewijsstukken start de 

Stadsbank de schuldregeling. Onder schuldregeling verstaan we alle activiteiten die erop gericht zijn om 

de problematische schuldensituatie te saneren. Wanneer het minnelijke traject niet slaagt, volgt een 

doorverwijzing voor wettelijke schuldsanering (Wsnp).  

• Wsnp aanvraag 
Wanneer schuldeisers niet mee (kunnen) werken aan een saneringsvoorstel, kan de inwoner de 

rechtbank vragen om de schuldeisers te dwingen mee te werken met een schuldsanering, de wettelijke 

schuldsanering. De Stadsbank ondersteunt de inwoner met het invullen en indienen van dit 

verzoekschrift.  

•  Beschermingsbewind 
Beschermingsbewind is bedoeld voor inwoners die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk 

of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen en/of problematische schulden 

hebben. Alleen een rechter kan deze maatregel opleggen. 
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5.5.5.5.         Hier gaan we voorHier gaan we voorHier gaan we voorHier gaan we voor    
 

Om elke    inwoner van de gemeente Oude IJsselstreek mee te laten doen in de inclusieve samenleving, 
moet elke inwoner een toekomst met perspectief hebben. Het hebben van schulden belemmert dit in 
belangrijke mate. We zetten met schuldhulpverlening daarom in op het zoveel mogelijk voorkomen van 
schulden. Waar inwoners schulden hebben, richten we ons op een snelle en adequate oplossing en 
werken we aan een duurzame schuldenvrije toekomst. 
 

5555.1 .1 .1 .1 Onze ambitiesOnze ambitiesOnze ambitiesOnze ambities    
Onze ambities op het gebied van schuldhulpverlening zijn: 

• iedere inwoner is financieel zelfredzaam 
• we voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners  
• voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij perspectief 
• na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij 
• we kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de schuldenproblematiek 

 
 

Iedere inwoner is financieel zelfredzaam 
Dit betekent dat hij/zij in staat is om weloverwogen keuzes te maken, zodanig dat zijn financiën in 
balans zijn op zowel korte als lange termijn. Dat is niet alleen op het moment dat iemand al zijn 
geldzaken kan regelen, maar ook dat iemand weet wanneer hij/zij hulp zou moeten inroepen. Voor 
financiële zelfstandigheid en een duurzaam perspectief is het hebben van een stabiel inkomen (uit werk) 
een belangrijke factor. 
 
We voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners  
We willen de focus van onze inspanningen verleggen van het oplossen van schulden naar het 
voorkomen van schuldproblemen. De kans op snelle oplossingen is immers veel groter als je er in een 
vroeg stadium bij bent. We investeren daarom in vroegsignalering en preventie. Om schulden te 
voorkomen richten we ons ook op 'life-events'. Dit zijn gebeurtenissen in ieders leven waarbij het risico 
op het ontstaan van schulden groter is (geboorte van een kind, 18e verjaardag van een kind, verandering 
of kwijtraken van een baan, scheiding, enzovoorts). Naast life-events hebben doelgroepen met een 
verhoogd risico op schulden extra onze aandacht.  
 

                   
*We maken de beweging naar het meer voorkomen van schulden in plaats van oplossen van schulden 

 
Voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij perspectief 
We realiseren ons dat er ook in de toekomst inwoners zijn met schulden, ondanks onze inzet op het 
voorkomen van schulden. Financieel kan het even tegenzitten. Daar waar er financiële zorgen of 
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schulden zijn bij onze inwoners, bieden wij perspectief op een financieel gezonde toekomst en creëren 
rust. Perspectief en rust verminderen de negatieve effecten van schaarste en stress. Een stress- 
sensitieve hulpverlening waarin ruimte is voor maatwerk en we uitgaan van vertrouwen. Er ontstaat dan 
weer ruimte in het hoofd om naar de toekomst te kijken en een stap richting een financieel gezonde 
toekomst te zetten.  
 
Na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij 
We werken aan duurzame oplossingen. Na het succesvol beëindigen van een schuldregeling of sanering 
bieden we adequate nazorg. Deze nazorg richten we laagdrempelig, vertrouwd en professioneel in en 
heeft als doel mensen zelf stappen te laten zetten in hun financiële zelfredzaamheid. Er is een soort van 
waakvlamcontact met deze inwoners. Daarnaast biedt nazorg ook de mogelijkheid om snel nieuwe 
(financiële) problemen te signaleren en aanvullend begeleiding of flankerende hulp te bieden.  
 
We kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de schuldenproblematiek 
We willen een integrale aanpak waarbij niet alleen naar de schuldenproblematiek wordt gekeken. Het 
hebben van schulden komt vaak niet alleen. De verbinding wordt dan ook nadrukkelijk gezocht met de 
hernieuwde toegang jeugd door Buurtzorg Jong, opbouw van de uitvoering Participatiewet, de 
kwaliteitsslag in het sociaal domein, de meedoenregelingen (armoedebestrijding), versterking van de 
sociale basis en de nieuwe Wet inburgering. 
 
 

5555....2222    Onze Onze Onze Onze focusfocusfocusfocus    
Het beleidsplan schuldhulpverlening en onze aanpak is voor alle inwonersalle inwonersalle inwonersalle inwoners van de gemeente Oude 
IJsselstreek. Er is aandacht voor gezinnen met minderjarige kinderen, maar ook voor bijvoorbeeld 
alleenstaanden, zelfstandigen en agrariërs. We sluiten geen groepen uit. Schuldenproblematiek kan 
tenslotte iedereen overkomen. Voor ons geldt dat iedereen mee doet in een inclusieve samenleving. 
Wanneer financiële zorgen het meedoen belemmeren, komen we snel en adequaat in actie.  
 
Daarnaast hebben we extra aandacht voor inwoners met een verhoogd risico. Denk hierbij aan jongeren, 
zzp-ers, statushouders, laaggeletterden en inwoners die onder de Participatiewet vallen. Onze 
activiteiten op het gebied van preventie zullen ook gericht zijn op selectieve doelgroepen en life events 
als scheiding, overlijden partner en kinderen die 18 jaar worden.  
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6.6.6.6.         Wat gaan we doenWat gaan we doenWat gaan we doenWat gaan we doen    
 

De ambities willen we bereiken aan de hand van een aantal activiteiten in het nieuwe beleid. Onder deze 

uitgangspunten hangt een aantal activiteiten die we gaan uitvoeren. Deze activiteiten werken we in de 

uitvoeringsagenda nader uit in tijd en proces. Daarnaast kunnen er ook de komende periode nieuwe 

kansen ontstaan die kracht geven aan onze ambities, zoals het leren van landelijke ontwikkelingen en  

ervaringen van andere gemeenten. Deze zullen wij binnen de mogelijkheden oppakken.  

 

6.16.16.16.1     Preventie en Preventie en Preventie en Preventie en vroegsignaleringvroegsignaleringvroegsignaleringvroegsignalering    

 
Preventie en vroegsignalering dragen bij aan het voorkomen van (problematische) schulden. Wij zetten 

hier de komende jaren op in. We ondersteunen inwoners op het gebied van zelfredzaamheid en kiezen 

voor een actieve aanpak van vroegsignalering. Het voorkomen van schulden is beter dan het genezen 

van schulden. 

Preventie Preventie Preventie Preventie     

Preventie bij schuldhulpverlening is het voorkomen dat er financiële problemen ontstaan door vooraf in 
actie te komen. Preventie kan echter ook worden ingezet om grotere financiële problemen of herhaling 
te voorkomen. 

 

 “Schuldpreventie is een pakket van maatregelen, activiteiten en voorzieningen die er op gericht zijn dat 
mensen financieel vaardig worden en zich zo gedragen dat zij hun financiën op orde houden.” 

 

Wij en onze partners zien de laatste jaren dat de schuldenproblematiek steeds complexer wordt en dat 

het totale schuldbedrag stijgt. Dit maakt de noodzaak van preventief werken en het voorkomen van 

schulden duidelijk. Met preventie willen wij dat: 

• De toegang en regelingen laagdrempelig, uitnodigend en vindbaar zijn; 

• De schaamte en het taboe rondom schulden wordt verkleind; 

• De inwoners worden ondersteund bij zelfredzaamheid; 

• De eigenwaarde van de inwoners wordt vergroot. 

Voor de schuldhulpverlening zetten we twee verschillende soorten preventie in. Preventie die gericht is 
op iedereen (universele preventie) en preventie die gericht is op een bepaalde doelgroep (selectieve 
preventie). De vormen van preventie die ingezet worden, sluiten altijd aan bij een of meer van de 
hierboven genoemde principes van preventie. 
De kracht van preventie is om het als gemeente niet alleen te organiseren. Wij gaan dit oppakken samen 
met onze samenwerkingspartners en door gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Het effect van 
preventie is moeilijk te meten, maar door het samen te doen kan het drempelverlagend werken.  

VroegsignaleringVroegsignaleringVroegsignaleringVroegsignalering    

Het vroegtijdig signaleren van schulden voorkomt sociale problemen en bespaart de maatschappij veel 
kosten. Voorkomen is beter dan genezen en voorkomen is één van de kwaliteitsbegrippen in het sociaal 
domein. Per 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak van de gemeente. De aanpassing in 
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt het voor gemeenten beter mogelijk om aan 
vroegsignalering te doen.  

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitiessss::::    “Iedere inwoner is financieel zelfredzaam”“Iedere inwoner is financieel zelfredzaam”“Iedere inwoner is financieel zelfredzaam”“Iedere inwoner is financieel zelfredzaam”    
““““WWWWe voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners”e voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners”e voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners”e voorkomen (problematische) schulden bij onze inwoners”    
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Met vroegsignalering willen wij: 
- voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen tot een problematische schuld door vroegtijdig 

te signaleren en hulp aan te bieden;  

- het herstellen van het ritme van de betaling van de vaste lasten. 

De partners hebben een actieve rol bij de vroegsignalering van schulden. Integraal werken en een goede 
doorverwijzing zorgen ervoor dat problematische schulden worden voorkomen. 

 
Privacy 
Bij vroegsignalering is privacy een gevoelig onderwerp. Al onze activiteiten op het gebied van 
vroegsignalering worden vooraf getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Waar convenanten of overeenkomsten nodig zijn voor uitwisseling van persoonsgegevens, stellen we 
deze op. Ook maken we gebruik van landelijk opgestelde convenanten voor vroegsignalering. 
    

Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?    

• Het aanbieden Het aanbieden Het aanbieden Het aanbieden van een budgetcheckvan een budgetcheckvan een budgetcheckvan een budgetcheck    / gemaksdienst/ gemaksdienst/ gemaksdienst/ 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 Laagdrempelige Laagdrempelige Laagdrempelige sssspreekuur preekuur preekuur preekuur     
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 schulCampagnes die aandacht geven om de taboe op schulCampagnes die aandacht geven om de taboe op schulCampagnes die aandacht geven om de taboe op schulden te doorbrekenden te doorbrekenden te doorbrekenden 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 regelingenZorgen voor een goede bekendheid van financiële regelingenZorgen voor een goede bekendheid van financiële regelingenZorgen 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 zelfredzaamheidOrganiseren van scholing in financiële zelfredzaamheidOrganiseren van scholing in financiële zelfredzaamheidOrganiseren van scholing in financiële zelfredzaamheid, digitale vaardigheid en laaggeletterdheid, digitale vaardigheid en laaggeletterdheid, digitale vaardigheid en laaggeletterdheid, 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 ervaringsdeskundigenInzet van ervaringsdeskundigenInzet van ervaringsdeskundigenInzet van ervaringsdeskundigen    
Ervaringsdeskundigen worden ingezet om de schaamte en taboe rondom het onderwerp schulden te 
doorbreken.  

• Uitvoering van de nieuwe Uitvoering van de nieuwe Uitvoering van de nieuwe Uitvoering van de nieuwe WWWWet Inburgering op et Inburgering op et Inburgering op et Inburgering op gebied van financiën en schuldengebied van financiën en schuldengebied van financiën en schuldengebied 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 vroegsignaleringInzet preventieprogramma vroegsignaleringInzet preventieprogramma vroegsignaleringInzet 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 
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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 vroegsignaleringAndere vormen van vroegsignaleringAndere vormen van vroegsignaleringAndere 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. 

 
 
 

6666....2222    Oplossen van schuldenOplossen van schuldenOplossen van schuldenOplossen van schulden    
 

 

Ons streven is om de inwoners zo snel mogelijk schuldenvrij te maken, zodat de inwoner snel 
zelfstandig en zonder financiële zorgen verder kan deelnemen in de samenleving. We creëren voor de 
inwoner rust en bieden perspectief. Dit kan door maatwerk aan te bieden wanneer nodig. Er is ook 
experimentele ruimte om inwoners te helpen, zodat we echt kunnen doen wat nodig is.  

Voor een schuldenvrije financieel gezonde toekomst spelen veel (externe) factoren een rol en er zijn veel 
partijen bij betrokken. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om problematische schulden op te lossen met 
een schuldsanering. Dit kan bijvoorbeeld doordat een inwoner niet kan instemmen met de voorwaarden 
of een schuldeiser stemt niet in met het saneringsvoorstel. Dan is het (langdurig) stabiliseren van een 
schuldsituatie het hoogst haalbare. Door een divers aanbod in de schuldhulpverlening, creëert de 
gemeente voor iedere inwoner een aanbod tot een financiële gezonde situatie. 

De gemeente kan ook zelf een schuldeiser zijn. Op dat moment zullen maximaal de mogelijkheden 
worden benut, die de inwoner rust en perspectief geven. 

 
Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?    
    

• VoorVoorVoorVoor    iedereiedereiedereiedereenenenen    een passend aanbodeen passend aanbodeen passend aanbodeen passend aanbod    

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. 

 

 

AmbitieAmbitieAmbitieAmbitiessss::::   “voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij“voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij“voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij“voor iedere inwoner met financiële zorgen bieden wij    perspectief”perspectief”perspectief”perspectief”        
“we kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de“we kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de“we kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de“we kijken bij een inwoner breder dan alleen naar de schuldenproblematiek”schuldenproblematiek”schuldenproblematiek”schuldenproblematiek” 
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• VerkortVerkortVerkortVerkortenenenen    van de opstart van een van de opstart van een van de opstart van een van de opstart van een schuldhulpverleningstraject schuldhulpverleningstraject schuldhulpverleningstraject schuldhulpverleningstraject     

Het opstarten van het schuldhulpverleningstraject duurt vaak (gevoelsmatig) lang voor de inwoner. In 
deze fase gaat het om overeenstemming te krijgen met de schuldeisers. In deze fase is de uitval groot. 
Om uitval te voorkomen tijdens het overdrachtsmoment of in aanloop naar een schuldregeling wordt de 
opstartperiode verkort. Hier vinden we aansluiting bij landelijke ontwikkelingen als het knooppunt 
schulden en collectief schuldregelen. Hierbij is de inzet om de opstart van een 
schuldhulpverleningstraject te verkorten van 120 naar 10 dagen, door vooraf afspraken te maken met 
veelvoorkomende schuldeisers.  

• Tijdens een schuldsaneringstraject is er een automatische aanspraak op meedoenregelingenTijdens een schuldsaneringstraject is er een automatische aanspraak op meedoenregelingenTijdens een schuldsaneringstraject is er een automatische aanspraak op meedoenregelingenTijdens een schuldsaneringstraject is er een automatische aanspraak op meedoenregelingen    

Een inwoner die in een schuldsaneringstraject zit, heeft automatisch aanspraak op de 
meedoenregelingen. Op deze manier ondersteunen we de inwoner maximaal om mee te doen aan de 
samenleving.  

• De schuldhulpverlening werkt nauw samen op het gebied van andere De schuldhulpverlening werkt nauw samen op het gebied van andere De schuldhulpverlening werkt nauw samen op het gebied van andere De schuldhulpverlening werkt nauw samen op het gebied van andere beleidsterreinenbeleidsterreinenbeleidsterreinenbeleidsterreinen    

Het lokaal zorgnetwerk in de gemeente Oude IJsselstreek is zo ingericht dat er snel geschakeld kan 
worden tussen de verschillende (maatschappelijke) partners. We zoeken verbinding met Buurtzorg Jong 
(de partner op het gebied van Jeugdhulp), armoedebeleid, de nieuwe wet inburgering en de 
ontwikkelingen binnen de Wmo. Met de (externe) partners houden we de lijnen kort en werken we nauw 
samen.  

• We kennen onze inwoners die onder bewind staanWe kennen onze inwoners die onder bewind staanWe kennen onze inwoners die onder bewind staanWe kennen onze inwoners die onder bewind staan    

We voeren gesprekken met de bewindvoerders. Hiermee krijgen we beter zicht op de inwoners die onder 
bewind staan. We bespreken hoe we samen met de bewindvoerders de inwoner de best mogelijke 
hulpverlening kunnen bieden. In het ene geval betekent dit afspraken maken met elkaar om het bewind 
zo snel mogelijk af te bouwen en de financiële zelfredzaamheid van de inwoner te herstellen. In het 
andere geval betekent het afspraken maken met de bewindvoerder over inwoners die langdurig onder 
bewind staan. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeente de bewindvoerders en haar 
onderbewindgestelde kent. Een dossieronderzoek geeft inzicht in aantallen, bewindvoerders, reden van 
onderbewindstelling en mogelijkheden tot uitstroom.  

 

 
 

6666....3333    NazorgNazorgNazorgNazorg    

 

We werken aan duurzame financiële oplossingen. Na het succesvol beëindigen van een schuldregeling, 

minnelijk en wettelijk, bieden we adequate nazorg. Deze nazorg richten we laagdrempelig, vertrouwd en 

professioneel in en heeft als doel dat inwoners niet terugvallen in een (problematische) schuldensituatie. 

Er is een soort van waakvlamcontact met inwoners die uit een schuldhulpverleningstraject komen. 

Het doel van nazorg is dat inwoners, eventueel met ondersteuning, de financiële zelfredzaamheid 

vergroten. Daarnaast biedt nazorg ook de mogelijkheid om snel nieuwe (financiële) problemen te 

signaleren en aanvullend begeleiding of flankerende hulp te bieden.  

Voor de inwoners die de schuldregeling niet succesvol doorlopen wordt tijdens de nazorg gezocht naar 
een duurzaam financieel stabiliteit.  

 

 

 

 

 

Ambitie:Ambitie:Ambitie:Ambitie:  “na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij”“na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij”“na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij”“na een schuldregeling is de inwoner duurzaam schuldenvrij” 

””””
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Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?Wat gaan wij hiervoor doen?    
    

• Inrichten van een nazorgtraject met onze lokale partnersInrichten van een nazorgtraject met onze lokale partnersInrichten van een nazorgtraject met onze lokale partnersInrichten van een nazorgtraject met onze lokale partners    

We richten een nazorgtraject in, waarin het waakvlamcontact centraal staat om terugval te voorkomen. 
We ondersteunen onze inwoners en creëren rust. De afronding van een schuldhulpverleningstraject 
geeft opluchting, maar kan ook nieuwe stress veroorzaken. Daarom ondersteunen wij deze inwoners en 
kijken graag nog een keer mee om terugval te voorkomen. Daarnaast zetten wij de activiteiten die 
preventief werken in, zoals het uitvoeren van een budgetcheck en scholing in financiële 
zelfredzaamheid. 
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7.7.7.7.                     OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
    
De organisatie van de schuldhulpverlening komt er in de toekomst anders uit te zien. De veranderingen 

zullen de kwaliteit van de hulpverlening verbeteren. We richten ons op activiteiten op het gebied van 

schuldhulpverlening die in de gemeente en dichtbij de inwoners plaatsvindt en activiteiten die door 

professionele organisaties op afstand georganiseerd kan worden. Klantcontact vindt daarbij plaats via 

de telefoon, de mail, en loketfunctie in of via de gemeente. De gemeente houdt de regierol over het 

gehele proces. 

De verdeling zal er als volgt uit komen te zien: 

     

 

 
 
.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    die de gemeente met lokale partners uitvoert (die de gemeente met lokale partners uitvoert (die de gemeente met lokale partners uitvoert (die de gemeente met lokale partners uitvoert (ggggeneralistische hulpverlening)eneralistische hulpverlening)eneralistische hulpverlening)eneralistische hulpverlening)    
We brengen de verantwoordelijkheid voor de activiteiten die de gemeente met lokale partners uitvoert 
onder bij de nieuw op te richten Oude IJsselstreek B.V. Oude IJsselstreek B.V. is de organisatie waar per 
1 januari 2021 de uitvoering van de Participatiewet wordt uitgevoerd. Vanuit daar worden in 
samenwerking met lokale partners o.a. Schuldhulpmaatje Oude IJsselstreek, Sociaal Raadsliedenwerk, 
Voedselbank en Sociaal Werk Oude IJsselstreek de activiteiten opgepakt. Voor deze activiteiten is het 
van belang dat de toegang laagdrempelig, breed, vindbaar en klantgericht is en uitvoering plaatsvindt 
dichtbij de inwoner oftewel in de wijk. 
 
Laagdrempelige en brede toegang 
Een laagdrempelige en brede toegang met aandacht voor de mens moet ervoor zorgen dat een inwoner 

sneller een stap durft te zetten bij het ontstaan van financiële problemen. Het duurt gemiddeld 5 jaar 

voordat een inwoner met financiële problemen hulp zoekt voor zijn/haar situatie. Angst, schaamte en 

moedeloosheid zijn de grootste oorzaken van de late hulpvraag. Door de schuldhulpverlening 

laagdrempelig vorm te geven, melden inwoners met financiële zorgen zich eerder en blijft de uitval 

gedurende het traject beperkt.  

Integrale aanpak 
Uitgangspunt van de schuldhulpverlening is dat we kijken naar de totale hulpvraag. Wanneer iemand 

zich meldt bij schuldhulpverlening, wordt niet alleen gekeken naar het oplossen van de huidige 

schuldensituatie, maar ook naar de oorzaken waardoor de schulden zijn ontstaan. Dit om nieuwe 

schulden te voorkomen en de negatieve gevolgen van de schulden duurzaam op te lossen.  

Wat heeft de inwoner nodig om weer mee te kunnen doen aan de maatschappij? Dit kan voor iedere 
inwoner anders zijn. Aan de hand van deze hulpvraag wordt bekeken welke vorm van hulpverlening 
nodig is, om hierin te kunnen voorzien.  
 
 
 
 

Activiteiten die de gemeenteActiviteiten die de gemeenteActiviteiten die de gemeenteActiviteiten die de gemeente    met lokale met lokale met lokale met lokale 

partners uitvoert:partners uitvoert:partners uitvoert:partners uitvoert:    

• Vroegsignalering 
• Preventie en voorlichting 
• Aanmelding en intake 

• Crisisinterventie 
• Informatie en advies 
• Flankerende hulp 
• Nazorg 
• Stabilisatie 
• Budgetcoaching  
• Budgetbeheer 

Activiteiten die de gemeente Activiteiten die de gemeente Activiteiten die de gemeente Activiteiten die de gemeente 

onderbrengt bij een NVVK onderbrengt bij een NVVK onderbrengt bij een NVVK onderbrengt bij een NVVK 

aangesloten organisatie:aangesloten organisatie:aangesloten organisatie:aangesloten organisatie:    

• Schuldbemiddeling 

• Kredietverstrekking 

• Schuldregeling 

 
SamenwerkeSamenwerkeSamenwerkeSamenwerkennnn 

BewindvoeringBewindvoeringBewindvoeringBewindvoering    wordt uitgevoerd door wordt uitgevoerd door wordt uitgevoerd door wordt uitgevoerd door 

professionele bewindvoerders professionele bewindvoerders professionele bewindvoerders professionele bewindvoerders     
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Activiteiten die de gemeente onderbrengt bij een NVVK aangesloten organisatie (Specialistische Activiteiten die de gemeente onderbrengt bij een NVVK aangesloten organisatie (Specialistische Activiteiten die de gemeente onderbrengt bij een NVVK aangesloten organisatie (Specialistische Activiteiten die de gemeente onderbrengt bij een NVVK aangesloten organisatie (Specialistische 

hulpverlening)hulpverlening)hulpverlening)hulpverlening)    

Een aantal activiteiten waar specialistische kennis gevraagd wordt, en de rol van een kredietbank wordt 
vervuld worden uitgevoerd door een professionele organisatie. De activiteiten die hier zijn opgenomen 
worden op dit moment door de Stadsbank Oost Nederland uitgevoerd. 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. 
 
BewindvoeringBewindvoeringBewindvoeringBewindvoering        
Bewindvoering wordt uitgevoerd door verschillende marktpartijen. De gemeente en de bewindvoerders 
hebben een gezamenlijke doelstelling, namelijk het optimaal ondersteunen van de onder bewindgestelde 
bij zijn geldproblemen, zodat hij een schuldenvrije en financieel zelfstandige toekomst tegemoet gaat. 
Door de samenwerking te versterken, bundelen we de kwaliteiten en expertise. Hierdoor wordt de 
uitstroom bevorderd. 
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8.8.8.8. Ontwikkelingen Ontwikkelingen Ontwikkelingen Ontwikkelingen en inzichtenen inzichtenen inzichtenen inzichten    
 

8.1 8.1 8.1 8.1 CovidCovidCovidCovid----19 en schuldhulpverlening19 en schuldhulpverlening19 en schuldhulpverlening19 en schuldhulpverlening    

Tijdens het schrijven van het beleidsplan heeft de coronacrisis zich ontwikkeld tot een crisis waar 

niemand omheen kan. Hierdoor is de wereld in een paar maanden tijd in een totaal ander daglicht 

komen te staan. Dat heeft gevolgen voor ons beoogde beleid en wat we kunnen doen de komende 

maanden. Naast het menselijk leed, is ook steeds meer de economische schade zichtbaar. Dit gaat 

ongetwijfeld leiden tot een toename van armoede en schuldenproblematiek, ook in Oude IJsselstreek. 

We verwachten de komende jaren meer aanspraak op meedoenregelingen, maar ook meer aanvragen 

voor schuldhulpverlening. Het open einde karakter van de gemeentelijke schuldhulpverlening zorgt 

ervoor dat alle inwoners met schulden geholpen worden en dat de financiële consequenties van de 

corona op dit moment niet te voorspellen zijn. 

    

8.2 8.2 8.2 8.2 Landelijke ontwikkelingenLandelijke ontwikkelingenLandelijke ontwikkelingenLandelijke ontwikkelingen    

Brede SchuldenaanpakBrede SchuldenaanpakBrede SchuldenaanpakBrede Schuldenaanpak    

In 2018 presenteerde de regering de Brede Schuldenaanpak.1 Jarenlange inzet van gemeenten en 
andere organisaties leidde niet tot een vermindering van de schuldenproblematiek. De regering besefte 
dat er meer moest gebeuren. De Brede schuldenaanpak bestaat uit drie actielijnen: 

- Preventie en vroegsignalering; voorkomen dat schulden ontstaan; 
- Ontzorgen en ondersteunen; onder meer door effectievere schuldhulpverlening; 
- Zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso; betere bescherming bestaansminimum. 

Nationale ombudsmanNationale ombudsmanNationale ombudsmanNationale ombudsman    

De Nationale ombudsman onderzoekt regelmatig de toegankelijkheid van schuldhulpverlening.2 Vaak 
wordt de zelfredzaamheid van inwoners overschat waardoor ze onvoldoende hulp en begeleiding 
krijgen, bijvoorbeeld bij de toeleiding naar de Wsnp. De Nationale ombudsman beveelt onder meer aan 
om de inwoner tijdens en na het Wsnp-traject te ondersteunen.3 

 

8.38.38.38.3    Verwachte wetgevingVerwachte wetgevingVerwachte wetgevingVerwachte wetgeving    

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)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. 

    

    

                                                           
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/schulden-aanpakken 
2 https://www.nationaleombudsman.nl/onderzoeken/2018070-vervolgonderzoek-naar-de-toegang-tot-de-

gemeentelijke-schuldhulpverlening 
3 https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/rapporten/2020010 
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Wetsvoorstel aWetsvoorstel aWetsvoorstel aWetsvoorstel adviesrechtdviesrechtdviesrechtdviesrecht    gemeenten bijgemeenten bijgemeenten bijgemeenten bij    schuldenbschuldenbschuldenbschuldenbewindewindewindewind    

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. 

Wet vereenvoudiging beslagvrije voetWet vereenvoudiging beslagvrije voetWet vereenvoudiging beslagvrije voetWet 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 InburgeringNieuwe wet InburgeringNieuwe wet InburgeringNieuwe 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. 
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9.9.9.9.         Monitoring en toetsing kwaliteitMonitoring en toetsing kwaliteitMonitoring en toetsing kwaliteitMonitoring en toetsing kwaliteit    
 

We zijn een lerende organisatie, wat inhoudt dat we leren van wat we doen, van wat er goed gaat en wat 

nog niet naar verwachting gaat. We gaan door als er resultaat is of te verwachten valt. En we stoppen 

als er geen resultaat is. Monitoring helpt om beleid en uitvoering te volgen en/of bij te stellen. 

Om de lerende organisatie te kunnen evalueren en door te ontwikkelen moeten indicatoren worden 

ingesteld. Wij gaan uit van de indicatoren zoals opgenomen in de begroting van de gemeente en monitor 

sociaal domein.  

Via de indicatoren (en eventuele andere producten uit de planning & control cyclus zoals de 

jaarrekening) rapporteren wij aan de gemeenteraad over de stand van zaken. Daarnaast houden wij de 

vinger aan de pols bij wat er leeft bij onze inwoners en maatschappelijke partners door het houden van 

ervaringsonderzoeken, bijvoorbeeld door middel van klantreizen. 

Goed inzicht in het wel en wee van de inwoner met financiële zorgen is nodig, zowel op het gebied van 
data als van ervaring en beleving. We willen meer kennis hebben van onze inwoner met financiële 
zorgen. Hiervoor is het belangrijk om te weten welke gegevens we wanneer mogen delen, zowel intern 
als extern, en met ondersteuning door werkprocessen en ICT ondersteuning. 

10.10.10.10. FinanciënFinanciënFinanciënFinanciën    
  

Op dit moment hebben we binnen de schuldhulpverlening interne personeelskosten en kosten in de 
vorm van subsidies aan lokale partners en bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling. Onderstaand 
overzicht geeft de financiële bijdragen weer aan partners die rechtstreeks met schuldhulpverlening te 
maken hebben.  

 

Partners met en Partners met en Partners met en Partners met en bijdrage GR of subsidie relatie 2020:bijdrage GR of subsidie relatie 2020:bijdrage GR of subsidie relatie 2020:bijdrage GR of subsidie relatie 2020:    

Stadsbank Oost Nederland € 296.000 

Schuldhulpmaatje  € 53.000 

Sociaal Werk Oude IJsselstreek* € 310.000 

Sociaal Raadsliedenwerk € 78.000 

Voedselbank € 12.000 

*Sociaal werk wordt breder ingezet dan alleen voor schuldhulpverlening. Voor ondersteuning bij de financiële administratie biedt 
Sociaal Werk OIJ cursussen en formulierenhulp 

 
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020Beleidsplan Schuldhulpverlening 2020    

Voor de uitvoering van het beleidsplan schuldhulpverlening 2020 verwachten we extra structurele 
kosten ter hoogte van € 120.000. Dit bedrag is in de Voorjaarsnota 2021 opgenomen. 

De structurele financiële bijdrage wordt ingezet voor:  

• Extra capaciteit voor inzet vroegsignalering en preventieve activiteiten 

• Extra capaciteit voor borging kwaliteit en monitoring 

• Investeringen op het gebied van ICT (preventieprogramma en registratie) 

 
Toekomstige financiële effectenToekomstige financiële effectenToekomstige financiële effectenToekomstige financiële effecten    

De beweging die het nieuwe beleidsplan in gang zet, zullen financiële verschuivingen met zich 
meebrengen.    Door meer in te zetten op vroegsignalering en preventie komen meer inwoners vroegtijdig 
in beeld. De verschuiving vindt plaats naar meer vroegtijdig voorkomen van schulden, in plaats van het 
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oplossen van schulden. Het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening leidt ook tot financiële effecten op 
andere onderdelen binnen het sociaal domein. Vroegsignalering van schulden en de integrale aanpak 
leiden ook tot meer kosten in het voorkomen van sociale problematiek in plaats van het oplossen van 
sociale problematiek. 

De mogelijke gevolgen van het coronavirus zijn hier financieel niet meegenomen. Of het aantal inwoners 
met financiële problemen in Oude IJsselstreek toeneemt en in welke mate is onbekend. We verwachten 
dat het hier dan om een tijdelijke piek gaat. 

 

 

11.11.11.11. CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
 

Het voorkomen van financiële problemen begint bij bewustwording en goede communicatie. Het praten 
over geldzorgen verlaagt de drempel naar hulp. We gaan aan de slag met onze communicatie om de 
komende jaren de bewustwording, toegankelijkheid, vindbaarheid en het imago rondom de 
schuldhulpverlening te verbeteren. We passen de boodschap en communicatiemiddelen aan voor de 
verschillende doelgroepen. Dat doen we niet allen in woord maar ook in beeld wanneer gewenst en 
nodig. We geven toegankelijke en eenvoudige informatie over schulden en laten zien welke stappen 
mensen doorlopen bij schuldhulpverlening.  
 
We gebruiken duidelijke en realistische informatie om vooroordelen over onze hulp weg te nemen. 
Inwoners krijgen van ons prettige en duidelijke brieven We houden in onze communicatie rekening met 
laaggeletterdheid. Om schaamte weg te halen en geldzorgen bespreekbaar te maken zetten we 
ervaringsverhalen in. 
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Bijlage 1: Bijlage 1: Bijlage 1: Bijlage 1: Enkele fEnkele fEnkele fEnkele feiten en cijferseiten en cijferseiten en cijferseiten en cijfers    
 

Aantal aanmeldingen en intakes door schulddienstverlening gemeente Oude IJsselstreek 

* 13 dubbeltellingen/recidivisten 

** SON = Stadsbank Oost Nederland 

 

Geleverde producten van de Stadsbank Oost Nederland 

 
 2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Indicatiestellingen*** 101 9 - 
Schuldregelingsovereenkomst 54 46 35 
Schulden opgelost door regeling 
SON 

26 30 20 

WSNP 19 23 8 
Budgetbeheer  256 (10 zelf betalend) 232 (9 zelf 

betalend) 
217 (14 zelf betalend) 

Beschermingsbewind 35 33 42 

*** de indicatiestellingen zijn na 2017 afgenomen, omdat de gemeente Oude IJsselstreek de 
indicatiestellingen (aanmeldingen en intake) zelf is gaan uitvoeren. 

 

De gemiddelde schuldenlast van alle aanmeldingen (dus niet alleen Oude IJsselstreek) bedroeg in 2019 
€ 38.000 met 17 schuldeisers. Landelijk is de gemiddelde schuldenlast € 38.320 met 14 schuldeisers. 

 

“Schulden opgelost” verder uitgesplitst naar product: 
    2020202017171717    2018201820182018    2019201920192019    
Schuldbemiddeling 21 20 16 
Schuldsanering 4 7 1 
Herfinanciering 1 3 3 
Totaal aantal geslaagde schuldregelingen 26 30 20 

 

Budgetbeheer verder uitgesplitst: 

 2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    

Aanvraag  76 90 67 

Gestart 46 51 41 

Beëindigd 48 70 47 

Actief per 31/12 256 232 217 

Zelf betalend 10 9 14 
 

 

 

 

    Aantal 
aanmeldingen 

Aantal intake 
gesprekken 

Doorverwezen 
naar Son** 

Doorverwezen 
naar externen 

Naar wie 
doorverwezen 

2018 172* 159 78 14 Bewindvoering 
2019 112 114 79 16 Bewindvoering  
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Jaarcijfers Schuldhulpmaatje 

    2017201720172017    2018201820182018    2019201920192019    
Instroom 114 141 132 
Contact met 230 267 283 
Uitstroom  104 106 198 
In zorg 126 161 85 

 

Schuldhulpmaatje krijgt aanvragen van: · 
- Sociaal team gemeente Oude IJsselstreek 
- Maatschappelijk werk (Sensire) 
- Wonion (project vroegsignalering) 
- Schuldentelefoon, initiatief van Schuldhulpmaatje 

 

Overige cijfers: 

- 780 inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek hebben een bronheffing op hun inkomen in 

verband met een achterstand bij de zorgverzekering van meer dan 6 maanden én geen 

betalingsregeling 

- 881 inwoners ontvangen kwijtschelding voor de gemeentelijke belasting 

- 903 inwoners ontvangen bijzondere bijstand 

- 64 gezinnen maken gebruik van de computerregeling 

- 242 gezinnen maken gebruik van het kindpakket 

- 268 gezinnen maken gebruik van het meedoenfonds 

 


