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Ondanks dat het in Nederland beter lijkt te gaan, is er nog veel (verborgen) armoede. LPL heeft 
vernomen dat er nog een flink aantal Leiderdorpse huishoudens in de financiële problemen zit. 
Mensen die door verschillende oorzaken en omstandigheden in de schulden geraakt zijn. Nu 
heeft de gemeente de Stadsbank in de arm genomen om deze mensen te helpen om weer uit 
deze schulden te komen.  Dit blijkt niet altijd goed te gaan. Dossiers raken zoek, mensen 
wachten jaren op een schuldregeling, mensen wachten maanden voordat ze geholpen worden.  
Het college is hiervan op de hoogte gesteld door iemand uit het werkveld en heeft actie beloofd. 
  

  
1) Welke actie heeft het college genomen? 

Wij hebben direct contact opgenomen met de verantwoordelijk manager van de Leidse 
uitvoeringsorganisatie en, via haar, met de teammanager van de Stadsbank. Dit is conform de 
procedureafspraken zoals we die met de gemeente Leiden zijn overeengekomen. Voorts hebben 
we de signalen ambtelijk besproken tijdens het periodiek overleg van 22 september, waarbij wij 
hebben gevraagd na te gaan of de Stadsbank zich in deze signalen herkent en nader te reageren 
op de vanuit het werkveld aangedragen voorbeelden. Tot slot hebben wij geïnformeerd of 
soortgelijke signalen ook in Leiden worden ontvangen, hetgeen verwacht mag worden als de 
gesignaleerde problemen structureel van aard zouden zijn.  
 

2) Wat zijn de resultaten van deze actie? 
Complicerende factor is dat de aangehaalde voorbeelden anoniem zijn, waardoor het lastig is 
concreet na te gaan of sprake is van nalatigheid en hierop indien nodig actie te ondernemen. De 
Stadsbank herkent zich echter niet in het beeld dat sprake zou zijn van structurele misstanden. 
Wel herkent de Stadsbank zich in het beeld dat het traject schuldhulpverlening in de ogen van de 
klant en zijn hulpverlener (te) lang duurt. De klant verwacht vaak dat zijn schulden direct worden 
geregeld, terwijl eerst de schuldsituatie helder moet worden en de situatie van de klant 
gestabiliseerd. De doorlooptijd voor het opzetten van een schuldregeling/minnelijk traject is 120 
dagen. In de praktijk blijkt dat door de complexiteit van de schuldsituatie en de hoeveelheid 
schuldeisers (gemiddeld 15) het vaak meer tijd in beslag neemt om tot een akkoord te komen. De 



klant wordt echter te allen tijde geïnformeerd welk traject er wordt ingezet, met welke tijdsduur 
en met welk doel. 
 
De Stadsbank roept ketenpartners (inclusief bewindvoerders) en klanten op om contact met haar 
op te nemen als zaken niet goed lopen. Het is essentieel dat dit zo snel mogelijk gebeurt, zodat 
situaties niet onnodig verergeren. Dat kan in eerste instantie bij de schuldhulpverlener van de 
klant, en als dat onvoldoende resultaten oplevert bij de accountmedewerker, de senior 
medewerker en uiteindelijk de teammanager. Daarnaast bestaat er een onafhankelijke 
klachtenprocedure en hebben klanten vanzelfsprekend de mogelijkheid om bezwaar aan te 
tekenen tegen besluiten van de Stadsbank. Klachten en bezwaren worden door verschillende 
afdelingen afgehandeld, om de objectiviteit te waarborgen. Tot eind juni 2015 waren er op dit 
terrein geen bezwaar- of beroepschriften ingediend. Het aantal klachten is opgevraagd, maar zal 
naar verwachting ook niet hoog zijn. In zijn antwoord op soortgelijke vragen van GroenLinks in 
mei 2014 meldde het college van Leiden dat in een voorafgaande periode van 12 maanden vijf 
formele klachten waren ontvangen. 
 

3) Wat zijn de vervolg stappen die u gaat nemen? 
De afspraken tussen beide gemeenten zijn helder. In het algemeen informeert de gemeente 
Leiden ons tijdig en uitgebreid als sprake is van onverwachte ontwikkelingen, incidenten, en 
dergelijke. Omdat naar onze informatie geen sprake is van structurele misstanden bij de 
Stadsbank zien wij geen noodzaak om nadere actie te ondernemen of bestaande afspraken te 
herzien of aan te scherpen. 
 

4) A) Wij hebben begrepen dat u voor deze melding niet wist van deze vermeende misstanden. Hoe 
komt het dat u hiervan niet op de hoogte bent? 
Voor formele meldingen zijn wij afhankelijk van de gemeente Leiden.  Op  basis van de ons ter 
beschikking staande informatie kunnen we inmiddels concluderen dat uw signalen gelukkig niet 
juist blijken en dat bij de Stadsbank geen sprake is van misstanden. De vraag waarom wij hiervan 
niet op de hoogte waren is derhalve niet aan de orde.  

 
B) Wat gaat u er aan doen om te zorgen dat u voortaan wel beter geïnformeerd bent over de 
gang van zaken bij de Stadsbank en haar cliënten?  
Ook deze vraag is niet aan de orde.   
 

 
 


