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Inleiding 
 
In de afgelopen jaren is er in Nederland ruime ervaring opgedaan op het gebied van schuldhulpverlening. 
Door de economische crisis zijn er veel mensen in de financiële problemen geraakt en de aandacht vanuit 
gemeenten is daardoor toegenomen. Het huidige beleidsplan in Leiden uit 2012 “Schuldhulpverlening in 
Leiden; maatwerk voor zelfredzaamheid”, waarin Leiderdorp en andere gemeenten in de regio hebben 
samengewerkt, loopt eind dit jaar af.  
 
D66 vindt het belangrijk dat er een succesvolle aanpak is voor mensen die (bijna) in de schulden zitten. 
D66 ziet daarom graag een nieuw beleidsplan gericht op effectieve schuldhulpverlening. Een beleidsplan 
dat opgesteld wordt: 

 Samen met Leiden en de samenwerkende gemeenten in de regio; 

 Gebruikmaakt van de kennis en ervaringen van professionals/organisaties uit het land;  

 En dat past bij deze tijd en sociale innovaties toepast, bijvoorbeeld door goed gebruik te maken 
van de hedendaagse digitale mogelijkheden zoals onlineschuldhulpverlening. 

 
In Leiden zijn hierover reeds in augustus vragen met gelijke strekking gesteld. 
 
In verband met deze ontwikkelingen stelt de fractie van D66 de volgende vragen aan het college. 
 
Vragen: 
 

1. Is het college van plan het huidige beleidsplan, zo mogelijk in samenwerking met Leiden en de 
andere samenwerkende gemeenten, te evalueren met de gebruikers van schuldhulpverlening, de 
betrokken partners en organisaties in de regio en te vergelijken met de aanpak van 
schuldhulpverlening in vergelijkbare steden en regio’s? Zo ja, wanneer is deze evaluatie afgerond? 
Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: Ja, in samenwerking met de gemeente Leiden zal een evaluatie worden uitgevoerd. 
Deze zal als onderdeel van het nieuwe beleidsplan worden aangeboden. In de evaluatie zal de 
audit het klanttevredenheidsonderzoek betrokken worden, evenals een tevredenheidsonderzoek 
onder samenwerkingspartners. In samenwerking met de NVVK zal bekeken worden of het 
mogelijk is om de resultaten van Leiden/Leiderdorp te vergelijken met andere steden. 
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2. Is het college bereid om, wederom zo mogelijk in samenwerking met Leiden en de andere 
samenwerkende gemeenten, een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening op te stellen dat past bij 
deze tijd zoals onlineschuldhulpverlening en dat gebruik maakt van effectieve methodes die elders 
in het land zijn toegepast? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan het college de gemeenteraad 
hierover informeren? 
 
Antwoord: Het college zal in samenwerking met de gemeente Leiden en waar mogelijk  met de 
regiogemeenten een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening opstellen. Het nieuwe beleidsplan zal 
in het eerste kwartaal van 2017 aan de raad worden aangeboden. Er zal ook aandacht worden 
besteed aan het gebruik van digitale middelen, dit past in principe bij de visie op dienstverlening. 
Wij kijken voortdurend of de dienstverlening verbeterd kan worden. Tot dusver was er geen 
aanleiding voor vanwege de nadelen van deze methode (zoals langere doorlooptijden). Wij zullen 
dit opnieuw bekijken en op basis van de voors en tegens een afweging maken.  

 
3. Is Leiderdorp aangesloten bij het Leidse convenant “Voorkomen huisuitzetting bij huur”? Zo niet, is 

het college bereid zich daarbij aan te sluiten daarbij samen met Leiden en de andere 
samenwerkende gemeenten in de regio te onderzoeken of en op welke wijze het mogelijk is om 
het bestaande Leidse convenant “Voorkomen huisuitzetting bij huur” uit te breiden met partijen 
zoals nutsvoorzieningen, zorgverzekeringen en andere relevante bedrijven/organisaties? En hierbij 
ook te kijken naar de aanpak van de businesscase “Vroeg er op af”

1
? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: In april 2013 is een convenant voorkoming huisuitzettingen gesloten, waarin de 
gemeenten Leiderdorp en Zoeterwoude, de GGD, Kwadraad, Stadsbank Leiden en Rijnhart 
Wonen zich hebben verbonden om het aantal huisuitzettingen in Leiderdorp en Zoeterwoude te 
verminderen. 
 
Er bestaan al verschillende convenanten, die in het geval van landelijke bedrijven zijn afgesloten 
door de brancheorganisatie NVVK. Dit betreft onder andere de drinkwaterbedrijven, 
energiebedrijven, DUO, ZIGGO en zorgverzekeraars. In deze convenanten zijn afspraken 
vastgelegd die gelden voor alle mensen met schulden. Het betreft voornamelijk werkafspraken, 
zoals het opschorten van incassomaatregelen, de lengte van betaaltermijnen of het opschorten 
van boetes bij zorgverzekeraars. Het doel hiervan is het bieden van tijd om de situatie te 
stabiliseren. Het is dus niet nodig om het convenant ‘Voorkoming huisuitzetting’ uit te breiden met 
deze organisaties. 
 
Momenteel inventariseert een werkgroep (bestaande uit deelnemers van het convenant) 
verouderingen en knelpunten in het convenant en zal deze waar mogelijk aanpassen. Hierbij wordt 
ook gekeken naar recente ontwikkelingen en nieuwe initiatieven in het land. De planning is dat het 
nieuwe convenant in het eerste half jaar van 2017 gereed zal zijn. 

 

                                                      
1 Vroeg er op af: http://businesscases.effectieveschuldhulp.nl/?page_id=16 


