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Vandaag bericht de Volkskrant over situaties waarbij burgers door hun gemeenten niet in veel gevallen 
niet worden geholpen in geval van schuldenproblematiek. Veelal door een vlechtwerk van aanvullende 
voorwaarden de veel gevallen uitsluiten. Gevallen die de ondersteuning wel degelijk nodig hebben. 
 
Op de website van de gemeente Leiden staat over de schuldhulpverlening voor inwoners en Leiden en 
Leiderdorp dat deze kan worden aangevraagd en dat daarbij maar één voorwaarde geldt: 
 
"Als u een schuldhulpverleningstraject volgt, verwacht de Stadsbank van u volledige medewerking en een 
gemotiveerde houding." 
 
Kan worden bevestigd dat dit daadwerkelijk de enige voorwaarde is die wordt toegepast bij de selectie 
voor het in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als inwoner van Leiderdorp? 
 
Antwoord 
 
Het college heeft in januari 2013 de Beleidsregels schuldhulpverlening Leiderdorp 2013 vastgesteld, 
waarin de diverse bepalingen over de doelgroep, het aanbod en voorwaarden voor deelname of regels 
voor uitsluiting zijn opgenomen. 
(http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Leiderdorp/253872/253872_1.html). De 
medewerking en een gemotiveerde houding staat nader gespecificeerd in Artikel 5. Voor het kunnen 
slagen van een schuldhulpverleningstraject is dit noodzakelijk, het zijn langdurige en intensieve trajecten. 
Dit artikel spreekt de eigen verantwoordelijkheid van klanten aan om hun schuldenproblematiek te gaan 
oplossen. In Artikel 8 staan de redenen tot uitsluiting van een schuldhulpverleningstraject (dat geldt niet 
voor de producten informatie, advies en doorverwijzing). Uitsluiting is aan de orde als eerder reeds een 
traject is doorlopen dat ofwel succesvol was of onsuccesvol, maar ook indien de gevraagde medewerking 
conform artikel 5 niet wordt verleend. Daarnaast mag het college op basis van artikel 60c van de 
Participatiewet (voorheen WWB) geen medewerking verlenen aan een schuldregeling indien er 
fraudevordering is of de klant een bestuurlijke boete opgelegd heeft gekregen. 
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