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1. Graag willen wij van de wethouder weten of is getoetst  of er  wachttijden zijn voor 
hulpverlening vanuit de ketenpartners en zo ja,  hoelang de wachttijden dan zijn.  
Er zijn bij de ketenpartners geen wachtlijsten. Er is hierin geen belemmering van 
samenwerking tussen Stadsbank en ketenpartners. Op de prestaties van de ketenpartners, 
binnen het Zorgnetwerk Leiderdorp, wordt door de gemeente toegezien. 
 
2. In hoeverre is het gewaarborgd dat niet elke instantie eigen procedures volgt, 
waardoor het klaarstomen voor schuldhulpverlening meer tijd in beslag zal nemen dan 
noodzakelijk.  
De accountmedewerker bij de Stadsbank onderhoudt contact met de ketenpartners en draagt er 
zorg voor dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Mocht zich een situatie voordoen waarin 
termijnafspraken (dreigen te) worden overschreden, kan er snel geschakeld worden, de lijnen 
zijn kort. Hiermee worden stagnaties een halt toe geroepen. Door regelmatige overleggen met de 
ketenpartners worden eventuele knelpunten besproken en de stagnatie die zou kunnen ontstaan, 
voorkomen. 
 
3. En is dan rekening gehouden met het feit dat de omvang van de schulden hoger zal 
worden en daarmee de kans op het slagen van een minnelijk traject kleiner wordt? 
De duur van de aanloop vormt geen probleem bij het starten van het minnelijke traject. In 
principe is de hoogte van de schuld geen belemmering. De Stadsbank neemt de schuld als 
geheel mee en biedt een percentage aan tegen finale kwijting. Op het moment dat de Stadsbank 
de schuldeisers om een schuldenoverzicht vraagt, verzoekt de Stadsbank ook om een rentestop 
of verdere incasso maatregelen te stoppen. Het is echter aan de schuldeisers om dit verzoek wel 
of niet in te willigen.  
 
4. Er is een nieuwe groeiende groep schuldenaren in Nederland, de middeninkomens 
met eigen vermogen in de vorm van hypotheken.  Door de vastzittende huizenmarkt is 
verkoop van de woning bijna niet mogelijk om maar niet te spreken  van de restschulden 
waar men mee blijft zitten bij verkoop.  De aanpak van schuldhulpverlening voor deze 
groep wordt niet vermeld in het beleidsplan.   
Kern van het beleidsplan vormt het bieden van maatwerk aan personen met schuldproblematiek. 
Dit maatwerk zal eveneens aan de genoemde groep geboden worden. Ook hiervoor geldt dat er 
een afweging wordt gemaakt, aan de hand van het kwadrant, wat er voor de klant aan 
ondersteuning geboden kan worden.  
 
5. Is het college voldoende op de hoogte van de  werkafspraakregelingen tussen 
Stadsbank en vrijwilligersorganisaties en hoe worden deze getoetst. 
De Stadsbank ziet nauwkeurig toe op de ondersteuning van vrijwilligers. De werkafspraken met 
de vrijwilligers zijn schriftelijk vastgelegd en er zijn regelmatig evaluatiemomenten waarbij 
besproken wordt of alle afspraken nagekomen worden. De samenwerking met  
schuldhulpmaatjes en met Humanitas wordt nauw gevolgd. Voor de schuldhulpmaatjes zijn 
tevens resultaatafspraken vastgelegd. 
 



6. U spreekt over voortzetting van het huidige preventiebeleid. Graag toelichting, 
omdat dit beleid niet duidelijk omschreven is.  
De Stadsbank geeft met voorlichting, trainingen, en samenwerking invulling aan schuldpreventie. 
Deze activiteiten richten zich op verschillende belanghebbenden. Op scholen wordt aan 
leerlingen voorlichting gegeven over bestedingsgedrag en financiën. De trainingen en cursussen 
richten zich op potentiële klanten met het doel te voorkomen dat zij een beroep moeten doen op 
de Stadsbank. Tenslotte is de voorlichting aan de ketenpartners van groot belang. Deze partners 
komen vaak als eerste in aanraking met  potentiële klanten. Door hen inzicht te geven in 
kenmerken en gedrag, willen we bijdragen aan de vroegsignalering en tijdige doorverwijzing die 
van groot belang is voor effectieve hulpverlening. 
 
7. De tarieven voor beschermingsbewind zijn wettelijk vastgesteld en deze worden 
voornamelijk betaald via de Bijzondere Bijstand.  BBL gaat er vanuit dat deze kosten 
meegenomen zijn of worden in de begroting. Is dit het geval?  
De mogelijkheid om voor dergelijke kosten bijzondere bijstand aan te vragen vormen geen 
onderdeel van het beleidsplan schuldhulpverlening. Indien een klant voor dergelijke kosten in 
aanmerking komt voor bijzondere bijstand zal wordt dat  bekostigd vanuit het budget voor 
bijzondere bijstand. Er wordt vanuit gegaan dat het budget bijzondere bijstand zoals begroot 
toereikend is om hierboven genoemde bijzondere uitgaven te kunnen bekostigen. De bijzondere 
bijstand is een open einde regeling die het in zich draagt dat zowel onderschrijding als 
overschrijding plaats kan vinden. 
 
8. Is  in overweging genomen zorgverzekeraars tenminste uit te nodigen als 
gesprekspartner of klankbord?  
Zorgverzekeraars zijn geen ketenpartner in de lokale schuldhulpverlening. De branchevereniging 
NVVK heeft een convenant met Zorgverzekeraars Nederland met als doel om gezamenlijke een 
oplossing te vinden tussen verzekeringsnemers en zorgverzekeraars die lid zijn van 
Zorgverzekeraars Nederland die zich in een problematische schuldsituatie bevinden of dreigen te 
raken. Het convenant richt zich op het treffen van minnelijke schuldregelingen tussen de 
verzekeringnemer (samen met de ondersteunende schuldorganisaties) en de zorgverzekeraar. 
De klanten worden bij de tweede aanmaning van een verzekeraar  op de hoogte gesteld dat ze 
bij hun betalingsachterstand geholpen kunnen worden door de Stadsbank. De klanten dienen 
dan zelf contact op te nemen met of langs te komen bij de Stadsbank. Op het moment dat de 
Stadsbank de klant voldoende stabiel vindt, wordt er een stabilisatieovereenkomst aan de 
verzekeraar gestuurd waardoor de klant uit de bronheffing wordt gehaald. Daarnaast vindt 
overleg plaats tussen de gemeente en de zorgverzekeraar in het kader van de collectieve 
ziektekostenverzekeraar voor minima. 
 
9. In de SMART tabel moet in 2016 het aantal succesvol afgeronde trajecten voor de 
gemeente Leiderdorp stijgen naar 30%. Volgens het NVVK ligt het landelijk gemiddelde 
voor 2011 op 72%. NVVK  zet in op een hoger slagingspercentage voor de toekomst. 
Waarom zet de gemeente Leiderdorp zo laag in en waarom is dat verschil zo groot?  
In de SMART tabel wordt uitgegaan van stijging van het percentage succesvolle beëindigen van 
schuldhulpverleningstrajecten, in de volle breedte van het aanbod aan soort trajecten die de 
Stadsbank biedt. Het percentage van NVVK is het aantal succesvol verlopen minnelijke 
schuldregelingen, een specifiek traject. Hiervoor is in Leiderdorp een slagingspercentage van 
momenteel 60%. De in de SMART tabel genoemde 30% in 2016 is een verdubbeling van de 
situatie nu. Ook een hoger slagingspercentage van de minnelijke schuldregelingen zal bijdragen 
aan het verhogen van het slagingspercentage in de volle breedte van schuldhulpverlening. 


