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 2012 VOORSTELLEN     

 

Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 26-06-2012 

Onderwerp:  Beleidsplan gemeentelijke 

schuldhulpverlening 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 Schuldhulpverlening in 
Leiderdorp: maatwerk voor zelfredzaamheid vast te stellen. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Op 7 februari 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in het Staatsblad 

gepubliceerd, met invoeringsdatum 1 juli 2012. Gemeenten zijn met invoering van deze wet 

verplicht een beleidsplan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening van 

de gemeente aan haar inwoners. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

De Stadsbank Leiden voert namens de gemeente Leiderdorp en in samenwerking met de 

gezamenlijks uitvoeringsorganisatie Leiden-Leiderdorp de schuldhulpverlening uit. Van 2009 t/m 

2011 is met inzet van extra rijksmiddelen de wachtlijst opgelost. De Stadsbank is gecertificeerd en 

weet met diverse producten klanten met schuldenproblematiek op te vangen of door te verwijzen. 

De huidige werkwijze van de Stadsbank is al in lijn met de richtlijnen van de wet.  

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Bij inwoners met schulden speelt vaak meer en valt te spreken over multiproblematiek. In het 

beleidsplan wordt de rol van de ketenpartners (onder andere op het gebied van welzijn, 

gezondheidszorg en jeugdzorg) benadrukt in de integrale schuldhulpverlening.  

 

2 Beoogd effect 

Met het vaststellen van het beleidsplan wordt beoogd de effectiviteit en efficiency van de 

gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten, tegen een achtergrond van een mogelijk 

toenemende hulpvraag en gelijkblijvende financiële middelen. 

 

3 Argumenten 

1.1 Met het vaststellen van het beleidsplan wordt voldaan aan de wettelijke verplichting 
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Artikel 2 lid 1 van de Wgs stelt dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de 

integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. 

 

1.2 Maatwerk in schulphulptrajecten en zelfredzaamheid van de klant staan centraal 

Schuldhulpverlening is erop gericht de schuldenproblematiek van een Leiderdorpse inwoner 

dusdanig te stabiliseren dat de schuld kan worden opgelost en de maatschappelijke participatie van 

de klant wordt bevorderd. Schuldhulpverlening is een middel, niet een doel. De primaire 

verantwoordelijkheid voor de schuld ligt bij de schuldenaar en de schuldeiser. De Stadsbank is 

verantwoordelijk als adviseur, beoordelaar, doorverwijzer, financiële dienstverlener en richt zich op 

preventie. Hierbij is voor ketenpartners de rol weggelegd zich te richten op achterliggende 

problematiek.  

 

1.3 De hulpverlening wordt via het kwadrantenmodel geboden 

Met het beleidsplan wordt het kwadrantenmodel geïntroduceerd. Dit kwadrantenmodel is de 

concrete uitwerking van het uitgangspunt dat maatwerk leveren aan de klant zorgt voor het effectief 

en efficiënt inrichten van de gemeentelijke schuldhulpverlening.  

De Stadsbank beoordeelt de klant en plaatst deze in één van de vier plekken van het kwadrant. Op 

basis daarvan wordt bepaald waar de ondersteuning van de Stadsbank uit bestaat, of en naar welke 

ketenpartners doorverwezen wordt en hoe en wanneer de schuldenproblematiek van de klant wordt 

opgepakt. Zodra de klant in de “groene” hoek is beland, is de schuldensituatie op te lossen. De 

oplossing van de schuld is het doel van de klant, niet van de gemeente. Het doel van de gemeente 

blijft het stabiel maken van de situatie, door het aanreiken van de juiste hulpverlening en 

instrumenten. 

Kwadrantenmodel 

 

  

1.4 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 visie en doelstellingen zijn gelijk. 

Accentverschillen zijn te vinden in de specifiek lokale 

situatie, zoals het zorgnetwerk van Leiderdorp. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 De gemeentelijke schuldhulpverlening wordt beperkt door de beschikbare capaciteit en 

financiële middelen 
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Indien de vraag naar de dienstverlening van de gemeente, middels de Stadsbank, de beschikbare 

mensen en middelen overstijgt, moeten er keuzes worden gemaakt. De keuze valt daarbij op de 

doelgroep met de grootste schuldproblematiek en die juist te bedienen. Daarnaast dient het 

uitgangspunt dat aan klanten maatwerk wordt geleverd ertoe dat er zo efficiënt mogelijk met 

capaciteit en middelen wordt omgesprongen. Hoofdstuk 6 van het beleidsplan geeft weer op welke 

wijze het beleid wordt gemonitord en geëvalueerd. indien nodig kan op basis van deze indicatoren 

gekozen worden tot aanpassing van (onderdelen van) het beleid. 
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5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

n.v.t. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

 

Financiële middelen en aantal aanmeldingen Stadsbank 2007 t/m 2012
[1]
 

 

 2009 2010 2011 2012 

Aanmeldingen SHV 80 88 91 80 

     

Deel SHV binnen DVO € 60.502 € 61.318 € 59.558 € 70.061 (**) 

Additioneel rijksbudget (*) € 22.652 € 33.394 € 34.596 - 

Budget totaal € 83.154 € 94.712 € 94.154 € 70.061 

(*): Tijdelijk rijksbudget voor de jaren 2009, 2010 en 2011. 

(**): Vanaf 2012 extra toevoeging algemene uitkering, op basis van meicirculaire 2011. 

 

Meerjarenbeeld 2013 t/m 2016: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Budget totaal € 69.869 € 69.442 € 69.201 € 69.201 

 

 

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 2012-2016 te worden geëvalueerd. Tussentijds 

evaluatie uit zich in de reguliere budgetcyclus en komt aan de orde in de jaarrekening en de 

programmabegroting. Eind 2014 zal een tussentijds evaluatieverslag worden opgeleverd. 

 

 

 

                                                      
[1]
 2007 t/m 2011 zijn gerealiseerd. 2012 betreft verwachtingen. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

 

1. Raadsbesluit 
2. Schuldhulpverlening in Leiderdorp: maatwerk voor zelfredzaamheid. Beleidsplan gemeentelijke 

schuldhulpverlening 2012-2016. 


