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Het CDA heeft de volgende vragen bij de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021:

1. In artikel 2 van de Verordening is opgenomen: “De beschikking tot schuldhulpverlening (...) dan wel de 
    afwijzing of beëindiging ervan, wordt door het college gegeven binnen maximaal acht weken na het 
    eerste gesprek (...).”

Vraag:
a. Kunt u toelichten waarom de woorden ‘of beëindiging’ aan de Leiderdorpse verordening zijn 
    toegevoegd (ze staan niet in het VNG-model)?

Antwoord
In uitzonderingen kan het voorkomen dat er een beschikking wordt afgegeven waarna er alsnog een 
beëindiging plaatsvindt. Een voorbeeld: na de start van het traject blijkt dat de persoon buiten Leiderdorp 
gaat wonen. Om die reden hebben we in samenspraak met de gemeente Leiden en ter verduidelijking 
voor de uitvoering de term ‘beëindiging’ toegevoegd.

b. Hoe moet de toevoeging worden uitgelegd? (Kun je een beschikking alleen (tussentijds) in de eerste 8 
    weken na het eerste gesprek beëindigen? Voorziet het College gevallen waarin een beschikking zowel 
    wordt toegekend als beëindigd binnen de eerste 8 weken na het eerste gesprek?)

Antwoord
Zie ook bovenstaande reactie. In uitzonderingen kan het voorkomen dat er na het afgeven van een 
beschikking met een toekenning als nog een beëindiging plaatsvindt. Bijvoorbeeld in het geval dat de 
inwoner niet meer in Leiderdorp woont, maar ook wanneer er niet meer wordt gereageerd of de inwoner 
er zelf niet verder mee wilt gaan.

2. Waarom is artikel 2 (Evaluatie) van het VNG-model niet overgenomen?

Antwoord
In artikel 2 in het voorbeeld van de VNG wordt aangegeven dat er binnen vijf jaar na inwerkingtrede van 
deze verordening een verslag zal worden gegeven over de doeltreffendheid en de effecten van deze 
verordening in de praktijk naar de Raad. Wij zijn echter van mening dat dit artikel niet noodzakelijk is, 
aangezien we in het beleidsplan opnemen dat we na twee jaar een tussenevaluatie uitvoeren en na vier 
jaar een eindevaluatie.
Het beleidsplan voor de periode 2021 – 2024 wordt momenteel vormgegeven en staat gepland voor de 
raadsvergadering van april 2021 .



3. In het Beleidsplan schuldhulpverlening Leiderdorp 2017-2020 staat dat er begin 2019 een 
    tussenevaluatie aan de Raad wordt aangeboden. Klopt het dat wij die nog niet hebben ontvangen?

Antwoord
In 2019 heeft de tussenevaluatie niet plaatsgevonden. De resultaten van een eindevaluatie zullen worden 
meegenomen in het nieuwe beleidsplan.

4. Kan inzicht worden gegeven in de volgende cijfers?
a. Hoeveel inwoners van Leiderdorp maken momenteel gebruik van een schuldhulpverleningstraject?

Antwoord
Een actuele stand is bij de Stadsbank (waar de uitvoering ligt) opgevraagd. Deze worden voor de 
raadsvergadering op 14 december 2020 verwacht.

b. Hoeveel inwoners van Leiderdorp hebben het afgelopen jaar een verzoek tot schuldhulpverlening 
    ingediend?

Antwoord
Tot november 2020 zijn er 9 aanmeldingen bij de Stadsbank gedaan.

c. Hoeveel inwoners van Leiderdorp hebben een afwijzing gekregen op hun verzoek tot 
    schuldhulpverlening?

Antwoord
De actuele cijfers hiervan zijn opgevraagd bij de Stadsbank. Ook deze worden voor de raadsvergadering 
op 14 december 2020 verwacht. Nu streeft de Stadsbank er natuurlijk wel naar om iedere inwoner die 
zich aanmeldt voor schuldhulpverlening verder te helpen. Bij een afwijzing moet gedacht worden aan 
situaties waarbij de inwoner bijvoorbeeld niet (meer) in Leiderdorp woonachtig is, in gevallen waar er 
geen inkomen is, maar ook een inwoner die zelf niet verder wilt met het traject. In gevallen waarbij er 
bijvoorbeeld geen inkomen is, wordt de inwoner wel geadviseerd in wat hij / zij kan doen om inkomen te 
verkrijgen; bijvoorbeeld bijstand aanvragen. Zodra er als nog inkomen is, kan het traject alsnog van start 
gaan.

d. Is er het afgelopen jaar een wachtlijst geweest bij de gemeentelijke schuldhulpverlening?

Antwoord
Nee er is het afgelopen jaar tot heden geen sprake van een wachtlijst.


