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Inleiding 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 op 14 maart vastgesteld 

voor inspraak. Het heeft vanaf 16 maart 2017 6 weken ter inzage gelegen. Er is 1 reactie ontvangen. De reactie is afkomstig 

van de Wmo-adviesraad. 

 

In deze inspraaknota is de inspraakreactie opgenomen, met de reactie van het College. In de laatste kolom is aangegeven of 

de reactie heeft geleid tot wijzigingen in het beleidskader. 
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1. Organisaties die hebben ingesproken 
 

1. Wmo-adviesraad Leiderdorp 
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2. Inspraakreacties en antwoorden 

 

Hoofdstuk/ 

paragraaf 

Blz. Organisatie  Inspraak reactie Voorstel tot 

wijziging 

 Reactie College 

 

Gevolgen voor het 

beleidsplan 

algemeen 1 Wmo-
adviesraad 
Leiderdorp 

De WMO-adviesraad is van mening 
dat de positieve toonzetting van het 
concept, onder de subtitel “Preventief, 
laagdrempelig, maatwerk en 
integraal”, bijdraagt aan een heldere 
duiding van dit toch niet al te 
gemakkelijke onderwerp. Deze 
woorden bieden handvatten voor een 
goede kwaliteit van dienstverlening. 
 

 Hier zijn wij het mee eens. Geen 

H3 + H4 Blz 8 
t/m 
18 

Wmo-
adviesraad 
Leiderdorp 

Met name de hoofdstukken 3 en 4 van 
het concept, met daarin de 
uitgangspunten en hun uitwerking, 
schenken vertrouwen voor de manier 
waarop het 
schuldhulpverleningsvraagstuk in de 
gemeente Leiderdorp wordt opgepakt 
en wordt uitgevoerd. Wel wil de 
adviesraad er op wijzen dat de 
wachttijd voordat aan de 
schuldhulpverlening wordt begonnen 
vaak zo lang is dat er een verdere 
ophoping van schulden kan ontstaan, 
met alle gevolgen van dien.  
 

 We bedanken de adviesraad voor het 
compliment.  
 
We streven ernaar inwoners zo snel 
mogelijk de ondersteuning te bieden 
die nodig is. De Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening  schrijft voor dat 
als een persoon zich tot de gemeente 
wendt voor schuldhulpverlening, 
binnen vier weken het eerste gesprek 
plaatsvindt waarin de hulpvraag wordt 
vastgesteld. Bij een spoedsituatie, te 
weten dreigende ontruiming, 
dreigende afsluiting van gas, licht of 
water, of opzegging/ontbinding van de 
zorgverzekering, geldt een maximale 
wachttijd van 3 werkdagen. Dit betreft 
maximale termijnen en uiteraard 

Geen 
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proberen we onze inwoners zo snel 
mogelijk van dienst te zijn.  
 
  

Algemeen - Wmo-
adviesraad 
Leiderdorp 

Ook in Leiderdorp is een toename 
waar te nemen van de 
schuldhulpverlening. De bekendheid 
met dit onderwerp en gebruik kunnen 
maken van de mogelijkheden vragen 
om een heldere, duidelijke en 
eenduidige communicatie naar de 
inwoners van onze gemeente. 
Daarom is de WMO-adviesraad heel 
benieuwd op welke wijze en wanneer 
de communicatie ten aanzien van de 
uitvoering wordt ingezet. 
 

 We onderschrijven het belang van 
goede communicatie aan onze 
inwoners. De wijze waarop 
gecommuniceerd wordt, wordt door 
de Stadsbank uitgewerkt in een 
communicatieplan. 

Geen 

H5 Blz 
18 

Wmo-
adviesraad 
Leiderdorp 

Tenslotte is de adviesraad van 
mening dat er raakvlakken zijn met de 
Wmo. Dat betekent dat bij het STL de 
expertise aanwezig moet zijn om 
problemen als gevolg van financiële 
oorzaken te kunnen signaleren. 
Anderzijds om te voorkomen dat 
sociale omstandigheden tot financiële 
problemen leiden. 
 

 Hier zijn we het volledig mee eens. Dit 
wordt reeds toegepast in de huidige 
werkwijze en intensivering van de 
samenwerking tussen het STL en de 
afdeling werk en inkomen heeft onze 
aandacht.   

Geen 

 


