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2020 Raadsbesluit

Onderwerp

Burgemeester en Wethouders

Verordening beslistermijn

schuldhulpverlening Leiderdorp

2021

Leiderdorp, 29 december 2O2O
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De raad van de gemeente Leiderdorp;

gelezen het voorstelvan 29 december 2O20, nr.Z/20/LL3O8L/225537;

gezien het advies van het Politiek Forum van 22 maart 2O2I;

gelet op het bepaalde in artikel4a, 3" lid van de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

besluit:

Verordening beslistermiin sch uld hu lpverlening Leiderdor p 2O2l

Artikel 1. Begripsbepaling

a. College: college van burgemeester en wethouders;

b. Inwoner: degene die als ingezetene in de basisregistratie personen is ingeschreven;

c. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

d. Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de
aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal

kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij

heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg;

e. Eerste gesprek: Het eerste gesprek waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt
vastgesteld;

f. Verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schuldhulpverlening.

Artikel 2. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening zoals bedoeld in artikel 4a, eerste lid van de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening, dan wel de afwijzing ervan, wordt door het college gegeven binnen maximaal acht
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weken na het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening.

Artikel3. Evaluatie

Burgemeester en wethouders zenden binnen vier jaar na de inwerkingtreding van deze verordening aan

de raad een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de praktijk.

Artikel 4. lnwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van l januari 2O2t.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Leiderdorp 202L

Vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van Leiderdorp op 29 maart2O2I,

d

B.A.M. Rijsbergen

voorzitter

mevrouw -Ja nsenL.


