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1. Wij vinden het prima dat het beleid met Leiden is afgestemd, maar wij vragen ons af wat er gebeurt 

als de Raad van Leiden nog wijzigingen heeft. Krijgen wij het stuk dan opnieuw voorgelegd? 

Antwoord: Als er wijzigingen door de raad van Leiden worden doorgevoerd, dan zal de afweging worden 

gemaakt of deze wijzigingen ook voor Leiderdorp relevant zijn. Als het wijzigingen van beleid betreft die 

voor Leiderdorp ook relevant zijn, zal het college deze wijzigingen aan de raad voorleggen. Dat geldt 

andersom overigens ook. 

  

2. En hoe staat het eigenlijk met de andere randgemeentes? Voor de re-integratieverordening wordt 

een afspraak binnen Holland Rijnland gemaakt. Waarom niet ook voor schuldhulpverlening? 

Antwoord: Er is geen afstemming van beleid met andere randgemeentes op het gebied van 

schuldhulpverlening. De afstemming met Leiden vloeit immers ook voort uit het samenwerkingsverband 

Werk en Inkomen tussen Leiden en Leiderdorp. Andere regiogemeenten zijn daarin geen partij. Elke 

gemeente heeft de schuldhulpverlening op een eigen manier georganiseerd, daarnaast heeft elke 

gemeente zijn eigen ambities en prioriteiten, waardoor het komen tot uniform beleid lastig is. Wel 

worden beleidsvoornemens en ‘good practices’ onderling uitgewisseld. 

  

3. Daarnaast menen wij ons te herinneren dat wij het beleidsplan pas zouden herzien als wij het vorige 

hebben geëvalueerd. Helaas konden wij die evaluatie niet vinden? 

Antwoord: Er is geen evaluatiedocument beschikbaar. Er is voor gekozen om met alle betrokken partijen 

in gesprek te gaan over het schuldhulpverleningsbeleid en input op te halen voor verbeteringen van het 

beleid. De input is verwerkt in de nota die ter besluitvorming voorligt.  

  

4. Een ander belangrijk punt vinden wij de uitsluitingsperiode. Er staat in het stuk staat dat men van een 

uitsluitingsperiode van 11 jaar naar 3 jaar wil – hoe lossen mensen in zo’n periode hun problemen 

op? Of blijft dan alleen nog het WSPN traject? 

Antwoord: De uitsluitingsperiode voor schuldbemiddeling gaat bij het nieuwe beleidsplan van 10 jaar 
naar 3 jaar. Gedurende deze periode wordt er maatwerk geleverd. Het is afhankelijk van de persoonlijke 
situatie van de klant. De lengte van uitsluitingstermijn hangt af van beoordeling van verwijtbaarheid. Men 
kan ook besluiten de uitsluiting niet toe te passen.  
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Voor alle klanten blijft informatie en advies altijd (ook bij recidive of tussentijdse uitval) toegankelijk en 
uiteraard kunnen ze ook altijd terecht bij de vrijwilligersorganisaties die ondersteunen bij 
schuldenproblematiek.  

5. Wat gebeurd met personen waarbij me ervan uitgaat dat zij het traject van drie jaar van 90% van het 

wettelijk sociaal minimum niet aankunnen? 

Antwoord: Bij personen waarvan het vermoeden bestaat dat het traject van drie jaar van 90% van het 

wettelijk sociaal minimum problematisch is wordt de nodige ondersteuning gezocht.  Er kan een 

stabilisatieperiode worden ingezet van 2x 3 maanden. Deze periode kan worden gebruikt om de klanten 

te laten wennen aan de 90% van het wettelijk sociaal minimum. Ook kunnen we budgetbeheer inzetten 

waarbij de klant door onze budgetbeheerder wordt begeleid. 

  

6. Daarnaast, ‘Het moet dus makkelijker worden voor burgers om zich te melden.’ Hoe wordt dat 
gerealiseerd? 

Antwoord: We willen de toegang tot schuldhulpverlening laagdrempeliger maken door bijvoorbeeld het 
organiseren van inloopspreekuren en E-dienstverlening. Ook willen we de samenwerking met andere 
instanties intensiveren, zodat wanneer een inwoner zich bij een andere instantie meldt met een 
hulpvraag, bijvoorbeeld het Sociaal wijkteam, en dat daar wordt vastgesteld dat er ook sprake is van 
schuldenproblematiek de Stadsbank  geconsulteerd en/of betrokken wordt. 
  

7. Wij zijn blij met het convenant huisuitzetting, maar wat gebeurt er met eigenaren van koopwoningen. 

In de huidige tijd kan huisuitzetting ook bij koopwoningen een probleem zijn. 

Antwoord: Veel hypotheekverstrekkers zijn bereid bij betalingsproblemen samen met betrokken klanten 

naar een oplossing te zoeken. Eigenaren van koopwoningen die te maken krijgen met huisuitzettingen 

kunnen gebruik maken van de reguliere zorg- en ondersteuningsstructuur, zoals de Stadsbank en het 

Sociaal Team Leiderdorp.  

  

8. Er wordt in het stuk gesteld: ‘De gemeente Leiderdorp had eind 2015 220 zorgverzekerden (bij alle 

zorgverzekeraars samen) die een achterstand van 6 maanden of meer op hun zorgpremie hadden. Dit 

brengt veel negatieve effecten met zich mee omdat deze mensen vaak niet meer aanvullend 

verzekerd zijn.’ Waarom levert het ontbreken van aanvullende ziektekostenverzekeringen problemen 

op? Volgens Haags beleid zouden mensen toch met een basisverzekering moeten kunnen volstaan? 

Gaat het hier om mensen die bij de gemeente verzekerd zij (met aanvullende verzekering?) 

Antwoord: Mensen die niet aanvullend verzekerd zijn, moeten meer vergoedingen zelf betalen. Voor 

mensen met een kleine beurs kunnen dit hoge uitgaven zijn op het totaalbedrag dat zij te besteden 

hebben. Dit kan leiden tot minder gebruik van noodzakelijke zorgvormen, zoals tandheelkunde en 

fysiotherapie en kan leiden tot een extra beroep op bijzondere bijstand. Uit cijfers blijkt dat 220 

zorgverzekerden een achterstand van 6 maanden of meer op hun zorgpremie hadden. Verder blijkt dat 

het in 2015 in de gemeente Leiderdorp 80 mensen betrof met een bijstandsuitkering. Deze groep is 

hoofdzakelijk via de gemeentelijke collectiviteit voor minima verzekerd bij Zorg en Zekerheid. 

  

9. Hoe kan het dat mensen met zo’n heel laag inkomen dit toch niet kunnen betalen? 

Antwoord: Er zijn talloze redenen waarom mensen hun premie niet betalen. Dit maakt begeleiding van de 

doelgroep lastig. We proberen mensen hierin zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, maar 

mensen maken uiteindelijk hun eigen keuzes. 
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10. Het is ons ook niet zo duidelijk hoe de vrijwilligers bij hun taak om de cliënten te begeleiden worden 

ondersteunt (informatie/opleiding) en hoe de communicatie tussen hen en de verscheidene 

instanties wordt vorm gegeven? 

Antwoord: De vrijwilligers worden binnen hun eigen organisatie opgeleid en begeleid. Daarnaast is er 

intensief contact tussen de consulenten van de Stadsbank en de vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties 

die het schuldhulpverleningsproces ondersteunen.  

 


