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1. Hoe zit het met de wachtlijsten?

Antwoord: De laatste jaren waren er geen wachtlijsten. Met vrijwel alle inwoners 
wordt binnen twee weken een intakegesprek gevoerd. Hulpverlening start direct.

2. Wat doet de Stadsbank Leiden? Hoe is de verhouding met Leiderdorp? Wat is de rol 
van Incluzio, waar ligt de scheidslijn? Het is onduidelijk wanneer en op welke wijze de 
Stadsbank een rol speelt in de uitvoering van het beleid van Leiderdorp. En, wordt de 
Stadsbank betaald door Leiderdorp op basis van behandelede Leiderdorpse cliënten 
of lump sum? Op de laatste pagina staat iets van een bedrag. Waar is dat voor?

Antwoord: Stadsbank Leiden doet de curatieve schuldhulpverlening (schuldregeling) 
en budgetbeheer. Incluzio richt zich op preventie en toeleiding naar de Stadsbank. 
Incluzio en de Stadsbank werken samen in het project Eerste Hulp Bij Geldzorgen. 
We zullen dit in het beleidsplan verduidelijken.

De Stadsbank ontvangt een lump sum bedrag. Dit wordt wel jaarlijks bijgesteld op 
basis van onder andere het jaarlijkse aantal klanten.

Het bedrag op de laatste pagina (€ 71.500) is het bedrag dat Leiderdorp ontvangt van 
het rijk om de verwachte extra aanmeldingen voor schuldhulp te kunnen opvangen. 
De begroting wordt nog nader uitgewerkt en toegelicht.

3. Evaluatie; hoe verloopt het? De Adviesraad wil graag de evaluatie ontvangen om op 
de hoogte te zijn van de uitvoering van het beleid schuldhulpverlening.

Antwoord: In het beleidsplan staat op p. 4 een link naar het evaluatierapport. De 
evaluatie werd gedaan rond de jaarwisseling en is met de gemeenteraad besproken 
op 22 maart jl. 

4. Rol van de Stadsbank in de beschikking? Heeft de Stadsbank een inbreng in de 
eisen, te stellen aan de beschikking afgegeven door het bestuur van Leiderdorp? Of 
bij de opstelling van het Plan van Aanpak?

Antwoord: het college van Leiderdorp heeft de Stadsbank gemandateerd voor het 
opstellen van de beschikking inclusief het plan van aanpak. 

5. Wat zijn de kosten van de stadsbank voor de gemeente Leiderdorp?

Antwoord: Dit wordt gepresenteerd in de volgende versie van het beleidsplan. De 
exacte kosten hebben we op het moment van beantwoording niet paraat.

6. Een heldere samenvatting met stroomschema (stappenplan) ontbreekt. Is niet alleen 
voor ons gemakkelijker, ook straks voor de cliënten die er helaas gebruik van zullen 
moeten maken.

Antwoord: In figuur 1 (p. 12) staat het stroomschema. In de paragrafen daarna 
worden de stappen en begrippen toegelicht. We houden ons aanbevolen voor 
concrete verbetervoorstellen.

https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2021/22-maart/20:00/21-010-Schuldhulpverlening-huidige-weergave-en-evaluatie-EHBG-inclusief-bijlagen-brief-van-het-college-210216-3.pdf


7. Laatste pagina, rijksmiddelen corona, flink bedrag. Is dit bedrag voor aantal 
aanmeldingen of de schulden in te lossen? De Adviesraad vindt het jammer dat de 
financiële onderbouwing van inkomsten en uitgaven ontbreekt. Dat geldt eveneens 
voor een duidelijke weergave of de uitgaven bestemd voor schuldaflossing of voor 
ondersteuning van de cliënt vanuit een organisatie.

Antwoord: de begroting wordt in de volgende versie gepresenteerd en toegelicht. Vrijwel 
alle kosten zitten in de ondersteuning en overhead. De uitgaven voor schuldaflossing 
(middels een saneringskrediet) zijn niet geëxpliciteerd, mede omdat per saldo ruim 95% 
van het saneringskrediet wordt terugbetaald door de klant. De uitgaven bedragen daarom 
slechts enkele honderden euro’s per jaar.

8. Op blz 18 staat achter Volwassenenfonds dat de gemeente het Jeugdfonds 
ondersteunt. Klopt dit wel?

Antwoord: Jeugdfonds moet hier inderdaad worden vervangen door: Volwassenenfonds.




