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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 november 2020 

     

Onderwerp: Verordening beslistermijn 

schuldhulpverlening Leiderdorp 

2021 

 Aan de raad.  

 

 

*Z030C004773* 
Beslispunten 

- Het vaststellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021 
waarbinnen het beslistermijn wordt vastgesteld op acht weken. 
 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente stelt een beslistermijn van acht weken in waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek 
over de hulpvraag, moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Per 1 
januari 2021 treedt een wetswijziging in waarin de gemeente verplicht is een dergelijk termijn bij 
verordening vast te stellen. 
 

 
2 Inleiding 

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op 
te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand 
voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 
 
Een verordening omtrent schuldhulpverlening was nog niet aanwezig in Leiderdorp. Enkel een 
beleidsplan. 
 
3 Beoogd effect 

Het termijn vaststellen op acht weken waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de 
hulpvraag, moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. 
 
 
4 Argumenten 

1.1 Met het vaststellen van de verordening en het bijbehorende termijn op acht weken wordt voldaan 
aan de wettelijke verplichting 

De nieuwe Wgs verplicht gemeenten in een verordening vast te leggen binnen welke termijn de 
beschikking voor schuldhulpverlening wordt afgegeven. Deze termijn is wettelijk gemaximeerd op 8 
weken.  
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1.2  Het termijn van acht weken geeft de uitvoering de tijd om de nieuwe procedure en inhoud van de 
beschikking goed vorm te geven 
De beleidsregels schuldhulpverlening worden tevens vernieuwd. Hierin stellen we als doel de 
beschikking vanaf 2021 binnen 6 weken af te geven, en vanaf 2022 binnen 4 weken. In de verordening 
blijven we echter de termijn van 8 weken hanteren. Dit geeft de uitvoering de tijd om de nieuwe 
procedure en inhoud van de beschikking en het plan van aanpak goed vorm te geven.  
 
1.3  Met het vaststellen van het termijn op acht weken lopen we gelijk met de gemeente Leiden 
Uit regionaal overleg blijkt dat de gemeente Leiden hetzelfde termijn zal hanteren. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1  De verordening kan niet meer ter inspraak worden voorgelegd 
Wettelijk moet deze verordening zijn vastgesteld voor 1 januari 2021. Om deze tijdig door de raad te 
laten vaststellen is het niet meer haalbaar om de verordening ter inspraak te leggen. De verordening is 
overeenkomstig het voorbeeld zoals deze door de VNG verstrekt is. 

 
6 Communicatie 

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021 zal na het vaststellen door de raad 
worden gepubliceerd op decentrale.regelgeving.overheid.nl. 

 
7 Financiën 

- 
 

8 Evaluatie 

- 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1. raadsbesluit 
2.  Overzicht wijzigingen Verordening 2021; 
 


