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Model verordening VNG

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op het politiek forum van maandag 7 december 2020 heeft u de verordening beslistermijn
schuldhulpverlening 2021 besproken. Daar heeft u een aantal vragen gesteld. ln deze brief
komen wij daar graag op terug.

VNG verordening en afw'rjkingen
De verordening is opgesteld aan de hand van het voorbeeld dat de VNG heeft verstrekt aan
ons. Dit is de versie van 7 oktober 2020 die in de bijlage is bijgesloten. De zinsopbouw, die
wordt gebruikt in de verordening van Leiderdorp, komt niet volledig overeen met de
voorbeeld verordening van de VNG. Gemeenten zijn niet verplicht de model verordeningen
letterlijk over te nemen. De verordening die nu voorligt is in overleg met de gemeente
Leiden opgesteld, omdat wij een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met de gemeente
Leiden hebben. Wij vinden het wenselijk, voor de uitvoering, dat er zo min mogelijk verschil
tussen beiden verordeningen zit.
Het woord 'beëindigen' in artikel 2 is toegevoegd ter verduidelijking voor de uitvoering op
initiatief van de gemeente Leiden. Na overleg met de gemeente Leiden hebben wij besloten
deze uit zowel de verordening van Leiderdorp als Leiden te verwijderen.
ln de VNG model verordening is het toevoegen van de evaluatie in de verordening optioneel.
Wij kiezen ervoor deze op te nemen in het beleidsplan schuldhulpverlening. Mocht u het
toch noodzakelijk vinden het artikel ten aanzien van de evaluatie toe te voegen, dan kunnen
wij ons daar bij neerleggen.

Proces beleidsplan schuldhulpverlening
Met betrekking tot het beleidsplan schuldhulpverlening heeft u kenbaar gemaakt vooraf de
evaluatie te willen bespreken. Wij waren voornemens de evaluatie en beleidsplan integraal
aan u voor te leggen. Om u tegemoet te komen wordt dit losgekoppeld en zal in maart202!
eerst de evaluatie aan u worden voorgelegd, zodat uw inbreng kan worden meegenomen bij
het opstellen van het beleidsplan. Het beleidsplan schuldhulpverlening zal dan in juni ter
besluitvorming kunnen worden aangeboden aan de raad.

071 54 58 500

INFO@LEIDERDORPN L

WWW.LEIDERDORP, NL



Z/20/112531/223755

lk hoop uw zorgen en vragen over de huidige voorgeregde verordening hiermee weg te
nemen.
Graag zie ik uw reactie tegemoet in de raadsvergadering van 14 december 2020

Hoogachtend,
burgermeester en Wethouders,

,órye
H. Romeijn
Secretaris

nessen
Burgermeester
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Bijlage

De collectieve aanvullende zorgverzekering

Heeft u een basisverzekering voor ziektekosten bij Zorg en Zekerheid? Dan kunt u via het

Minimabeleid meedoen aan de Gemeentepolis. Dit is een collectieve aanvullende

zorgverzekering. Bent u nu ergens anders verzekerd? Dan kunt u tot en met 31 december

2020 overstappen naar Zorg en Zekerheid.

U kunt in2O2l, net als dit jaar, kiezen voor de standaardpolis en de toppolis. Nieuw in 2021

is de basispolis. Verwacht u lage zorgkosten te hebben in 202!? Dan is dit een goed

alternatief. Vanaf 16 november 2021. kunt u via www.gezondverzekerd.nl een keuzehulp

invullen om te zien welk aanvullend pakket goed bij uw situatie past. U kunt hier ook gebruik

van maken als u nog geen verzekering bij Zorg en Zekerheid heeft.

Wat betaalt u voor deze zorgverzekeringen?

Kiest u voor de Av-Gemeente Basis? Dan betaalt u alleen de maandelijkse premie van de

basisverzekering. Op deze premie krijgt u een korting.

Kiest u voor de AV-Gemeente Standaard of de Top? Dan betaalt u naast de premie van de

basisverzekering, waar u ook een korting op krijgt, een laag bedrag voor deze aanvullende

verzekering.

Hoe vraagt u de collectieve aanvullende zorgverzekering aan?

Wilt u de collectieve aanvullende zorgverzekering aanvragen? Of wilt u meer informatie? Ga

dan naar de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen en klik op

Zorgverzekering. Ook op www.gezondverzekerd.nl vindt u meer informatie over de

verschillende polissen.

Het zwemabonnement voor de zomer

Van mei tot en met augustus kunt u met een zwemabonnement voor de zomer zwemmen in

de Leidse zwembaden De Zijl of De Vliet, of in Leiderdorp in zwembad De Does. Via de

Regeling bijdrage zwemabonnement betaalt de gemeente het abonnement. U betaalt zelf

alleen een eigen bijdrage. Deze bijdrage geldt per gezin. Hierover volgt meer informatie in

202t. U kunt ook de website www.leiden.nl/hulpbijlaaginkomen in de gaten houden.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur

Willen uw kinderen aan sport doen, op muziekles of bij een toneelclub? Het Jeugdfonds

Sport en Cultuur vergoedt een deel van de kosten voor deze activiteiten. Bijvoorbeeld van

het lidmaatschap van een toneelclub, van sportkleding of een gitaar.

Hoe kunt u een aanvraag doen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur?

Deze vergoeding kunt u via een intermediair (bijvoorbeeld lncluzio Leiderdorp of Stichting

Leergeld Leiden en Omstreken) aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Zit uw kind op zwernles? Dan kunt u bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook een vergoeding

voor de zwemles krijgen. Die vergoeding vraagt u ook aan via de intermediair.

Meer informatie kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland

U kunt ook contact opnemen met lncluzio Leiderdorp;071-5413536 of

leiderdorp@incluzio.nl.
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lncluzio heeft ook iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopspreekuur op hun

locatie'Dwars' (Bloemerd 1C).

Stichting Leergeld Leiden en Omstreken
Stichting Leergeld Leiden en omstreken kan het voor uw kinderen mogelijk maken om mee

te doen met activiteiten op het gebied van school, sport en cultuur. Om te bespreken of uw

kind(eren) deze ondersteuning kunnen gebruiken, komt een intermediair van Stichting

Leergeld bij u thuis. Hierbij kan ook bekeken worden of u in aanmerking komt voor andere
(voorliggende) regelingen.

Hoe kunt u een aanmelding doen bij Stichting Leergeld Leiden en Omstreken?
U kunt hiervoor terecht op de website van Stichting Leergeld Leiden en Omstreken;

www.leergeld.nl/Leiden. Binnenkort ontvangt u een brief met meer informatie. Vanaf 1

januari 2021 vindt u ook meer informatie op de website: www.leiderdorp.nl.

Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Deelnemen aan sport of creatieve activiteiten zorgt o.a. voor een goede conditie,
vernrinderde kans op ziekten, sterk sociaal netwerk érr een groeiend zel[vertrouwen.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u geen geld voor sport of een creatieve hobby? Het
Volwassenenfonds Sport en Cultuur zorgt voor de betaling van het lesgeld en/of materialen
voor volwassenen met een laag inkomen.

Hoe kunt u een aanvraag doen bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur?

Wilt u ondersteuning van het Volwassenenfonds Sport en Cultuur? Daarvoor kunt u vanat 1

januari 2021 contact opnemen met lncluzio Leiderdorp. Het telefoonnummer is 071-

5413536. Mailen kan via leiderdorp@incluzio.nl.

lncluzio heeft ook iedere woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopspreekuur op hun

locatie'Dwars' (Bloemerd 1C).
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