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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders   Leiderdorp, 29 december 2020 

      

Onderwerp: Erratum verordening 

beslistermijn 

schuldhulpverlening Leiderdorp 

2021 

  Aan de raad.  

 

 

*Z0328A5482E* 
Beslispunten 

1. Artikel 2 van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 als volgt aan te passen:  

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 

weken na het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening. 

 
 

 

1 SAMENVATTING  

Naar aanleiding van de opmerkingen over het stuk 'of beëindigen' in artikel 2 van de verordening 
beslistermijn schuldhulpverlening op het politiek forum op 7 december 2020 is per brief aan uw raad 
voorgesteld dit stuk te verwijderen. Het kan voor onduidelijkheid zorgen daar artikel 2 gaat over het 
afgeven van een beschikking inzake een schuldhulpverleningstraject, dan wel afwijzing er van.  
Uw raad heeft op de raadsvergadering van 14 december 2020 aangegeven akkoord te gaan met de 
verordening bij verwijdering van dit stuk. Dit was echter nog niet verwijderd bij de ondertekening. 
Zodoende dient dit als nog te gebeuren. 

 
2 Beoogd effect 

Correctie van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Leiderdorp 2021 waardoor deze in 
overeenstemming is met hetgeen besloten in de raadsvergadering van 14 december 2020. 

 
3 Argumenten 

1.1 Het kan voor onduidelijkheid zorgen daar artikel 2 gaat over het afgeven van een beschikking 
inzake een schuldhulpverleningstraject, dan wel afwijzing er van.  
Uw raad heeft op de raadsvergadering van 14 december 2020 aangegeven akkoord te gaan met de 
verordening met verwijdering van dit stuk. Dit was echter nog niet verwijderd bij de 
ondertekening. Zodoende dient dit als nog te gebeuren. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
 


