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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 7 juli 2021 

     

Onderwerp: Beleidsplan schuldhulpverlening 

2021-2024 

 Aan de raad.  

 

 

*Z037F5ECF0A* 
Beslispunten 

- Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024; ‘Eerder, beter, sneller!’ vast te stellen. 
 

 

 

1 SAMENVATTING  

Het college heeft het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vastgesteld. Het beleid is gericht op 
het voorkomen, beheersbaar maken en oplossen van schulden van inwoners van Leiderdorp. Als er 
ondanks onze preventieactiviteiten problematische schulden ontstaan, zetten we alles op alles om een 
regeling te treffen met de schuldeisers. Als dat niet lukt, bijvoorbeeld door weigerachtige schuldeisers, 
maken we de schulden beheersbaar, zodat de inwoner in ieder geval noodzakelijke uitgaven kan doen, 
of we begeleiden de inwoner naar de rechtbank voor een wettelijke schuldsanering. 

 
2 Inleiding 

De gemeente is wettelijk verplicht tenminste 4-jaarlijks een beleidsplan schuldhulpverlening voor te 
leggen aan de raad. Het vorige beleidsplan dateert van 2017 en moet dus worden geactualiseerd. 

 
3 Beoogd effect 

a. het voorkomen, beheersbaar maken en oplossen van schulden van inwoners van Leiderdorp; 
b. voldoen aan wettelijke plicht; 
c. beleid en uitvoering afstemmen met gemeente Leiden. 

 
4 Argumenten 

a. het beleidsplan beschrijft hoe we schulden voorkomen, beheersbaar maken en oplossen. De 
afgelopen jaren lag veel accent op bijzaken, pilots en kleinschalige doelgroepgerichte activiteiten. In de 
nieuwe aanpak is er meer aandacht voor het primaire proces, van aanmelding tot een schone lei. 
Processen worden effectiever en efficiënter ingericht waardoor er minder tijd wordt gestoken in 
administratieve handelingen en meer in begeleiding en hulpverlening. Met de voorgestelde aanpak zijn 
we voorbereid op een toename van de schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis. 
 
b. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten tenminste 4-jaarlijks een 
beleidsplan voor te leggen aan de raad (art. 2, lid 2). De Wgs schrijft ook voor welke onderwerpen in het 
plan moeten worden behandeld (art. 2, lid 4). Het voorliggende beleidsplan voldoet aan deze eisen. 
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c. De uitvoering van de schuldhulpverlening is grotendeels belegd bij de Stadsbank Leiden. Ook in de 
vroegsignalering (Eerste Hulp Bij Geldzorgen) werkt Incluzio namens Leiderdorp samen met Leiden en 
Voorschoten. Voor de uitvoering is het gewenst dat het beleid is afgestemd, bijvoorbeeld voor wat 
betreft doelgroepen, voorwaarden en aanpak. Dit is het geval; het beleid sluit goeddeels aan op het 
beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 van de gemeente Leiden.  

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

De adviesraad is benaderd om een advies te geven over het beleidsplan. Door omstandigheden is dit 
advies er nog niet. Het advies van de Adviesraad, en de reactie van het college, zullen naar verwachting 
eind augustus worden nagestuurd. 

 
 

6 Financiën 

Het beleidsplan schuldhulpverlening wordt uitgevoerd binnen de huidige financiële kaders. 
 
7 Communicatie  

We publiceren het beleidsplan schuldhulpverlening op de website. Alle wijzigingen in het beleid delen 
we actief met onze inwoners en partners. Direct na vaststelling van het nieuwe beleidsplan zullen we 
starten met de verspreiding van deze informatie.  
 
8 Evaluatie 

De kwaliteit en resultaten van schuldhulpverlening worden op verschillende niveaus gemonitord. Er is 
een maandelijkse managementrapportage en er wordt jaarlijks deelgenomen aan de benchmark 
schulden van Divosa. De raad ontvangt een afschrift van de belangrijkste prestaties, ten minste op het 
niveau van de meetbare doelen zoals vastgesteld in § 2.2 van het beleidsplan. Ook is er een 
tweejaarlijkse evaluatie van het beleidsplan schuldhulpverlening. Ook hiervan krijgt de raad een 
afschrift. 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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