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Voorgesteld raadsbesluit
Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015 vast te stellen.
Samenvatting
Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. De wet legt de
verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening expliciet bij gemeenten. De wet verplicht gemeenten
onder andere om elke vier jaar een beleidsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad. In
voorliggend beleidsplan wordt onder meer aandacht besteed aan doelstellingen, doorlooptijden en
preventie en nazorg. Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de
IJmondgemeenten.
Aanleiding
Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. De wet verplicht
gemeenten onder andere om elke vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Het Rijk heeft gekozen
voor een wet schuldhulpverlening omdat er wettelijk nog niets geregeld was op dit gebied. Dit
betekende bijvoorbeeld dat aanvragers van schuldhulpverlening geen rechtszekerheid hadden en dat
er niets was vastgelegd over wacht- en doorlooptijden. Met de komst van de nieuwe wet worden
aanvragen voor schuldhulpverlening geformaliseerd en kunnen aanvragers onder andere officieel
bezwaar aantekenen op door de gemeente afgegeven beschikkingen.
Het beleidsplan beschrijft de doelstellingen en werkwijze voor integrale schuldhulpverlening in Velsen
voor de komende vier jaar. Het beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met de
IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). De gemeenten hebben wel afzonderlijk van
elkaar hun eigen werkwijze, die dan ook in de notitie wordt beschreven.
Voor een evaluatie van de schuldhulpverlening in 2011 verwijzen wij u naar het Verslag Werk &
Inkomen 2011.
Programma
Programma 3
Kader
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Beoogd doel en effect van het besluit
Het zo veel mogelijk voorkomen van problematische schulden zodat burgers van Velsen niet
belemmerd worden bij de participatie in de samenleving.
Directe maatschappelijke consequenties
Burgers die bij de gemeente een verzoek om schuldhulpverlening doen worden ondersteund bij het
aflossen van de schulden. Door het leveren van maatwerk wordt bepaald welke vorm van
schuldhulpverlening het best bij de persoonlijke situatie past.
Door sterke inzet op preventie, kunnen schulden die dreigen problematisch te worden in een vroeg
stadium worden gesignaleerd en voorkomen.
Argumenten
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten elke vier jaar een beleidsplan voor
integrale schuldhulpverlening vast te stellen.
Inspraak, participatie etc.
De cliëntenraad Sociale Zaken gaat akkoord met het beleidsplan.
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Ook de maatschappelijke partners; Socius, Sociaal.nl en de woningcorporaties krijgen het beleidsplan
ter kennisname toegestuurd.
Alternatieven
In het beleidplan is een aantal speerpunten opgenomen. Deze zijn:
• Sterke inzet op preventie;
• Eigen verantwoordelijkheid en eigen inzet van de burger;
• Aandacht voor nieuwe doelgroepen.
Er is gekozen voor sterke inzet op preventie. Met preventief beleid wordt een grotere groep burgers
bereikt dan alleen met curatief beleid. De schaamte die mensen vaak voelen voor het hebben van
schulden werpt namelijk een drempel op om de gemeente om hulp te vragen. Het alternatief om als
gemeente een afwachtende houding aan te nemen is daarom niet gewenst.
De oorzaak van problematische schulden ligt veelal bij de persoon zelf. Daarom wordt van hem
verwacht dat hij eigen inzet en eigen verantwoordelijkheid toont om toekomstige schulden te
voorkomen en bestaande schulden af te lossen. Toont de burger geen eigen verantwoordelijkheid,
dan is de kans groot dat hij in de toekomst opnieuw in de problemen raakt en wederom de gemeente
om hulp moet vragen. Het alternatief om geen eigen verantwoordelijkheid van de burger te eisen is
dan ook niet gewenst.
In de huidige economische tijden komt het steeds vaker voor dat personen met hogere inkomens een
beroep doen op de schuldhulpverlening. Zij komen in de problemen doordat zij na een echtscheiding
of baanverlies met hoge hypotheeklasten achterblijven. De aandacht wordt daarom mede gericht op
het voorkomen van problematische schulden bij deze nieuwe doelgroep. Dat zal veelal gebeuren door
preventief te werk te gaan. Het alternatief om geen aandacht te besteden aan de nieuwe doelgroep,
betekent een groeiend aantal burgers met problematische schulden. Het kan ook tot gevolg hebben
dat mensen met problematische schulden uit beeld blijven omdat zij zich schamen om hulp te vragen.
Risico’s
Het vaststellen van het beleidsplan zelf brengt geen risico’s met zich mee.
De introductie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft tot gevolg dat het bestuursrecht
wordt toegepast in de schuldhulpverlening. Dit betekent dat afwijzingen van aanvragen kunnen leiden
tot bezwaar- en beroepszaken. De verwachting is dat dit in de praktijk niet vaak zal voorkomen.
Ondanks een afwijzing voor een schuldhulpverleningstraject, worden belanghebbenden altijd door de
gemeente ondersteund bij het vinden van de best passende oplossing en hulpverlening (bijvoorbeeld
in de vorm van budgetbegeleiding of maatschappelijk werk).
Een financieel risico zou kunnen zijn dat wanneer de gemeente de aan de Algemene wet
bestuursrecht verbonden termijnen overschrijdt, de belanghebbende een beroep kan doen op de Wet
dwangsom. De verwachting is echter dat overschrijding van de termijnen niet vaak zal voorkomen.
Financiële consequenties
Het beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de financiële kaders. Indien blijkt dat intensivering van de
preventie-activiteiten gewenst is, wordt een apart besluit met dekkingsvoorstel voorgelegd.
Uitvoering van besluit
De nieuwe wet en het beleidsplan hebben tot gevolg dat de huidige werkwijze geformaliseerd moet
worden. Dit betekent dat er onder andere nieuwe formulieren moeten worden ontwikkeld
(aanmeldformulier, beschikkingen e.d.). Dit gebeurt gelijktijdig met de vaststelling van het beleidsplan.
Na vaststelling van het beleidsplan worden door het college beleidsregels vastgesteld. Deze
beleidsregels bieden de gemeente handvatten om een gemotiveerd besluit te nemen op een
aanvraag schuldhulpverlening.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie
N.v.t.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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