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Afdeling:  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 30 mei 2017 

Onderwerp: RVS Beleidsplan 

schuldhulpverlening 2017 

 Aan de raad.  

 

 

*Z00F7E13D30* 
Beslispunten 

1. bijgaand ‘beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020’ vast te stellen met de volgende 

uitgangspunten: 
A.  Schuldhulpverlening moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn: aanbod is maatwerk; 
B. Toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn; 
C.  We organiseren een outreachende benadering van mensen die zichzelf niet melden voor hulp; 
D. We hanteren een integrale aanpak, waarin aandacht is voor aanpak van oorzaken van 

schulden; 
E. Nadruk ligt op preventieve activiteiten om schulden te voorkomen, vooral gericht op 

risicogroepen; 
F. Beleid richt zich op duurzame gedragsverandering: minder recidive door betere nazorg; 
G. Er komt een verkenning naar opties voor minder kosten en hogere kwaliteit van 

bewindvoering.  
 

 

1 SAMENVATTING  

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft de gemeente een zorgplicht op het terrein van 
schuldhulpverlening. Gezien de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen en 
Schuldhulpverlening streven we naar uniform beleid. Bij de totstandkoming van het beleid zijn 
diverse partners betrokken. 

Gemeente Leiderdorp wil met een goede en effectieve schuldhulpverlening voorkomen dat mensen 
in de schulden raken en inwoners met schulden ondersteunen, zodat hun problemen niet 
verergeren. Inwoners met grote en problematische schulden wil de gemeente helpen via een 
schuldregeling, zodat zij zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. Ook nazorg is van belang om te 
voorkomen dat mensen opnieuw in de problemen komen. Belangrijke uitgangspunten voor de 
werkwijze zijn onder andere maatwerk en aandacht voor de oorzaken van schulden. 
 
Het beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 beschrijft de ambities van de gemeente Leiderdorp 
de komende jaren op het terrein van schuldhulpverlening. De algemene doelen van dit beleid zijn: 

• Het voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen; 
• Het ondersteunen van mensen met schulden, zodat hun problemen zich niet verergeren; 
• Het ondersteunen van mensen met problematische schulden door middel van een 

schuldregeling, zodat zij uitzicht krijgen op een schuldenvrije toekomst; 
• Het voorkomen dat mensen na schuldregeling  opnieuw in de problemen komen, door een 

gerichte inzet van nazorg. 
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De belangrijkste wijziging van het nieuwe beleidsplan ten opzichte van het oude beleidsplan is dat in 

het nieuwe beleidsplan geen beperkingen meer opgelegd worden om voor schuldhulpverlening in 

aanmerking te komen en ook worden geen categorieën mensen meer uitgesloten van 

schuldhulpverlening. Overigens is deze beleidswijziging in praktijk al geruime tijd gerealiseerd. 

 
Het beleidsplan  bevat de onderstaande uitgangspunten: 

• Schuldhulpverlening moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn: aanbod is maatwerk; 
• Toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn; 
• We organiseren een outreachende benadering van mensen die zichzelf niet melden van hulp; 
• We hanteren een integrale aanpak, waarin aandacht is voor aanpak van oorzaken van 

schulden; 
• Nadruk ligt op preventieve activiteiten om schulden te voorkomen, vooral gericht op 

risicogroepen; 
• Beleid richt zich op duurzame gedragsverandering: minder recidive door betere nazorg; 
• Er komt een verkenning naar opties voor minder kosten en hogere kwaliteit van 

bewindvoering. 
 
De gemeenteraad wordt gevraagd het plan vast te stellen dat binnen de financiële kaders past. 
 

 

2 Inleiding 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft de gemeente een zorgplicht op het terrein van 
schuldhulpverlening. In deze wet is geregeld dat de gemeenteraad periodiek (voor ten hoogste vier 
jaar) een beleidsplan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. Het 
beleidsplan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale 
schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen. 
Het vorige beleidsplan had betrekking op de periode 2012-2016 en was toe aan actualisatie. Deze 
actualisatie biedt de kans om het beleid te herijken aan de huidige ontwikkelingen op het vlak van 
schuldhulpverlening. 
 

 

3 Beoogd effect 

Minder inwoners in de problemen door (langdurige) schuldenproblematiek. 
 
 

4 Argumenten 

1.1 Het beleid beoogt zo veel mogelijk mensen uit de schulden te helpen en te houden door 
passende ondersteuning en nazorg. 
De algemene doelen van het beleid zijn: 

• Het voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen; 
• Het ondersteunen van mensen met schulden, zodat hun problemen zich niet verergeren; 
• Het ondersteunen van mensen met problematische schulden door middel van een 

schuldregeling, zodat zij uitzicht krijgen op een schuldenvrije toekomst; 
• Het voorkomen dat mensen na schuldregeling  opnieuw in de problemen komen, door een 

gerichte inzet van nazorg. 
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Het beleidsplan  bevat de onderstaande uitgangspunten: 
• Schuldhulpverlening moet voor een brede doelgroep toegankelijk zijn: aanbod is maatwerk. 
• Toegang tot schuldhulpverlening moet laagdrempelig zijn; 
• We organiseren een outreachende benadering van mensen die zichzelf niet melden van hulp; 
• We hanteren een integrale aanpak, waarin aandacht is voor aanpak van oorzaken van 

schulden; 
• Nadruk ligt op preventieve activiteiten om schulden te voorkomen, vooral gericht op 

risicogroepen; 
• Beleid richt zich op duurzame gedragsverandering: minder recidive door betere nazorg; 
• Er komt een verkenning naar opties voor minder kosten en hogere kwaliteit van 

bewindvoering. 
 
1.2 Het beleid is in samenwerking met Leiden en partners opgesteld. 
Het beleidsplan is in samenwerking met gemeente Leiden opgesteld. Gezien de gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening streven we naar uniform 
beleid. Bij de totstandkoming van het beleid zijn diverse partners betrokken. Het beleidsplan is 
geschreven, mede op basis van input van: 

 Professionals van de Binnenvest/Palier/De Haardstee 

 Medewerkers van de sociale wijkteams van Leiden en Leiderdorp 

 Stichting Urgente Noden  

 Cliëntenraad Binnenvest 

 Medewerkers Stadsbank 

 Beleidsmedewerkers Wmo/kwetsbare groepen 
 
1.3 Het Leidse en het Leiderdorpse beleid is gelijk. 
Ten behoeve van de gezamenlijke uitvoering is het beleid op het gebied van gemeentelijke 
schuldhulpverlening van Leiden en Leiderdorp afgestemd. De doelstellingen en uitgangspunten 
zijn gelijk.  
 
1.4 Het beleid is binnen financiële kaders uitvoerbaar. 
Hoewel hier nieuwe elementen in zitten ten opzichte van het afgelopen beleidsplan, werd in de 
praktijk al geruime tijd volgens het ruimere beleid gewerkt. Dit blijkt mogelijk binnen de huidige 
financiële kaders. De Stadsbank, onderdeel van de gemeente Leiden,  voert schuldhulpverlening 
uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. De kosten die de Stadsbank maakt voor 
schuldhulpverlening voor inwoners van Leiderdorp worden op basis van nacalculatie door Leiden 
in rekening gebracht bij Leiderdorp. Dit betreft afgerond € 172.000,- op jaarbasis.  
 
1.5 Het is een wettelijke verplichting. 
In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is geregeld is dat de gemeente periodiek (voor ten 
hoogste vier jaar) in een beleidsplan vastlegt hoe zij schuldhulpverlening vorm geeft. Het 
beleidsplan Schuldhulpverlening Leiderdorp 2017-2020: Preventief, laagdrempelig, maatwerk en 
integraal beantwoordt aan deze verplichting. De uitgangspunten van de wet zijn opgenomen in 
het beleidsplan. 
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5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het beleidsplan is in samenwerking met gemeente Leiden opgesteld. Gezien de gezamenlijke 
uitvoeringsorganisatie van Werk en Inkomen en Schuldhulpverlening streven we naar uniform 
beleid. Parrallel aan het besluitvormingsproces in Leiderdorp, wordt ook in gemeente Leiden het 
beleidsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Mocht het besluitvormingsproces in gemeente 
Leiden leiden tot wijzigingen van het voorgestelde beleid, dan zullen de wijzigingen ook voor 
gemeente Leiderdorp worden overwogen, en vice versa. 

 
 

6 Communicatie 

Het beleidsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. De inspraaktermijn heeft inwoners en 
betrokken organisaties de gelegenheid geboden om hun zienswijze op het beleid in te dienen. Er is 
1 reactie ontvangen. Tegelijkertijd is in Leiden ook een inspraakperiode gehanteerd voor de Leidse 
versie van het beleidsplan. Hier zijn 3 reacties ontvangen. Naar aanleiding van de inspraakreacties 
is het beleidsplan aangepast. 
 
 

7 Financiën 

Dit beleidsplan wordt uitgevoerd binnen de huidige financiële kaders. Dit betekent dat er in totaal 
de komende vier jaar een  jaarlijks budget van afgerond € 172.000,- beschikbaar is voor de 
uitvoering van schuldhulpverlening. 
 

 

8 Evaluatie 

Het beleidsplan heeft een doorlooptijd van 4 jaar. Na deze 4 jaar dienen, ter formulering van een 
nieuw beleidsplan, de resultaten van de jaren 2017-2010 te worden geëvalueerd. Tussentijdse 
evaluatie uit zich in de reguliere budgetcyclus en komt aan de orde in de jaarrekening en de 
programmabegroting. 

 
 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 
 
Bijlagen:  
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1. Raadsbesluit 

2. Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020. 

3. Nota van inspraak Leiden ‘Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020’. 

4. Nota van inspraak Leiderdorp ‘Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020’. 
 


