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Geachte heer, mevrouw,

Wij willen in eerste instantie onze waardering uitspreken voor uw flexibiliteit en
inzet waarmee u in een zeer korte tijd een advies over het concept Beleidsplan
Sch u I d h u I pve rle n i ng 2021.-2024 heeft u itge bra cht.

De communicatie in aanloop naar dit advies is niet zoals we dat normaliter doen
verlopen. Hiervoor onze excuses. Het is gebruikelijk dat een gemeenteambtenaar
voor het beantwoorden van vragen of ter verduidelijking van het beleid, aanwezig is

bij het vooroverleg en u geruime tijd de gelegenheid geeft een advies uit te brengen.
Door diverse omstandigheden is dit helaas niet gelukt.

ln deze brief zullen wij nader ingaan op uw vragen en aangeven of en in welke vorm
uw reactie heeft geleid tot aanpassing of aanvulling van het beleidsplan.

Beantwoording vragen
7. Wot precies verondert aan de werkwijze? Wordt die efficiënter?

Administrotieve handelingen zijn niet meer nodig? Woorom nu niet meer?

Kortom: welke is nu exoct die nieuwe manier van werken? Wat houdt het in?
ls de'menselijke moat' hierbij voldoende meegenomen.

2. Wordt bureaucratisch handelen voorkomen en wordt verwocht dat met de

nieuwe monier von werken de klonten zich geholpen voelen én

geaccepteerd?

Antwoorden l- en 2: Het gaat vooral om de nieuwe werkwijzen zoals beschreven in

53.3. van het beleidsplan, waaronder collectief schuldregelen, gebruikmaken van
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het Schuldenknooppunt en de inzet van saneringskredieten. Met deze en andere

we rkwijzen ve rva llen veel ad m inistratieve werkzaa m heden ( ra ppe lbrieven ve rsturen

naar schuldeisers, mutaties verwerken, inkomsten verrekenen, etc.). ln het

beleidsplan wordt n.a.v. van uw advies kort toegelicht hoe de betreffende werkwijze

bijdraagt aan vergroting van de effectiviteit en efficiency en het beperken van

administratieve werkzaamheden. Tevens zijn hyperlinks aangebracht naar meer

achtergrondinformatie. De menselijke maat is door deze nieuwe werkwijzen niet in

het geding. Sterker nog: ook voor klanten wordt de schuldhulpverlening

eenvoudiger, voorspelbaarder en sneller. Bijvoorbeeld: bij saneringskredieten weet
de klant exact welk bedrag hij maandelijks moet aflossen. Bij het alternatief
(schuldbemiddelen) kan dat bedrag regelmatig veranderen, hetgeen vaak leidt tot
stress. De schuldhulpverlener heeft als gevolg van al deze aanpassingen meer tijd
om klanten te helpen en te woord te staan. Tot slot, in 5 3.9. wordt toegelicht dat

schuldhulpverleners 'stress-sensitief werken. Vanuit de wetenschappelijke

constatering dat (financiële) stress ertoe leidt dat mensen niet altijd verstandige

keuzes maken, is er vanuit de schuldhulpverleners begrip voor de ontstane situatie.

Niet de 'schuldvraag' maar de vraag hoe het probleem kan worden opgelost, staat

centraal. ln het begin van het schuldhulpverleningstraject worden mensen ontzorgd

waar nodig. Zodra er rust is, krijgen mensen weer meer verantwoordelijkheid voor
het oplossen van hun problemen.

3. Op bosis woarvon leidt deze verwachting tot een extro bezuiniging op de

Iange termijn? De Adviesraad ziet goorne hieromtrent een passage

opgenomen in de definitieve versie van het plon.

Antwoord: ln hoofdstuk 4 (begroting) is opgenomen dat we verwachten dat de

hiervoor beschreven nieuwe werkwijzen en daarnaast Eerste Hulp Bij Geldzorgen

(EHBG)en andere vormen van schuldpreventie leiden tot besparíngen.

Met name EHBG leidt tot een besparing op de longere termijn. We weten dat

mensen zich pas melden bij schuldhulpverlening gemiddeld vijf jaar na het ontstaan

van de eerste schuld. De schuld is dan alopgelopen tot ruim €40.000. Met EHBG

krijgen we schulden veeleerder in beeld en voorkomen we ínstroom in de curatieve

schuldhulpverlening.

4. Eerst wordt gesproken van een voorziene besparing en daling van het aantal

klanten. Direct daarna een voorziene stijging van het aantal klanten door
corona (worstcasescenario). Daarvoor is een extra budget beschikbaar van

€71.500. Wat gebeurt er met dit (geoormerkte?) geld wanneer dit niet
behoeft te worden ingezet en andersom: wanneer het beschikbare budget

onverhoopt te laag is, wat dan?

Antwoord: ln het definitieve beleidsplan is dit verduidelíjkt. We zien al enkele jaren

een autonome daling van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening.

Daarnaast verwachten we een stijging als gevolg van de coronacrisis. ln het

definitieve beleidsplan worden deze tegengestelde trends en verwachtingen minder
prominent apart gepresenteerd. ln plaats daarvan vermelden we dat we per soldo

een stijging naar ongeveer het niveau van 2018 verwachten (3L aanmeldingen per

jaar).
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Het extra eenmalige budget is niet_€71.500, maar € 29.000. Dit is gecorrigeerd in het
definitieve beleidsplan. Dit bedrag is gereserveerd om de extra aanmeldingen op te
vangen. Als er geen toename is van het aantal aanmeldingen, en er ook anderszins
geen aanleiding is om de middelen te besteden aan schuldpreventie of
schuldhulpverlening, dan zullen de middelen terugvloeien in de algemene reserve,
maar wel beschikbaar blijven voor het sociaal domein.

Tot slot
Uw op 15 juli 2021 uitgebrachte advies en de tijdens het voortraject door u gestelde
vragen en ambtelijke beantwoording nemen we als bijlagen mee in ons voorstel aan
de gemeenteraad. Naar verwachting zal de raad op 20 september 202L het
beleidspla n definitief vaststellen.
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