
Retouradres: Postbus 8   3300 AA DORDRECHT

Aan

de heer D.T.J. van Leeuwen
van de fractie PVV Dordrecht

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 9 februari 2021

Ons kenmerk InProces BBV: 2021-0016638

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen over de schuldhulpverlening voor zelfstandig 

ondernemers

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 12 januari 2021, bij ons ingekomen op 15 januari 2021, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie PVV Dordrecht vragen gesteld over de schuldhulpverlening voor 
zelfstandig ondernemers. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven op welke wijze de 
schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers is georganiseerd in 
Dordrecht, welke stappen er door de coronacrisis extra zijn gemaakt 
en/of nog worden gemaakt, alsmede wat is ondernomen om 
procedures te versnellen en de communicatie richting ondernemend 
Dordrecht te verbeteren? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord Tot voor kort werd de ondersteuning van ondernemers met schulden in 
de Drechtsteden in opdracht van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) 
volledig geboden door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in 
Rotterdam. Om de dienstverlening aan zelfstandig ondernemers te 
verbeteren en in de eigen regio aan te bieden (in plaats van het 
ondernemersplein in Rotterdam), is per 1 januari dit jaar een centraal 
ondernemersloket opgezet voor Dordrecht en de andere gemeenten in 
de Drechtsteden. Op dit moment gebeurt de ondersteuning met name 
telefonisch en digitaal. Vanaf het moment dat de Coronaregels en 
-beperkingen het weer toelaten zullen ook fysieke gesprekken van 
ondernemers in het Ondernemersloket Drechtsteden gaan 
plaatsvinden. Hiertoe zijn spreekwerkplekken geregeld op de locatie 
van het Drechtsteden Ondernemerscentrum, gevestigd op de 
Leerparkpromenade 110 in Dordrecht. Ook op andere onderdelen 
hebben we onze dienstverlening in samenspraak met RBZ aangepast. 

▪ De samenwerking met RBZ is stevig aangehaald. Een team van 
vaste consulenten van RBZ is volledig gericht op de ondernemers van 
de Drechtsteden.
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▪ Er zijn afspraken met RBZ gemaakt over het opschalen van 
capaciteit indien nodig.

▪ Een multidisciplinair team is ingericht voor een warme overdracht 
naar alle vormen van ondersteuning bij RBZ de SDD of daarbuiten.

▪ De SDD doet onderzoek naar de Tozo doelgroep om de behoefte van 
ondernemers aan hulp verder in kaart te brengen. De Tozo 3 
doelgroep zal de komende maanden actief worden benaderd en 
gewezen op mogelijkheden in de dienstverlening. Hierbij zijn we alert 
op schuldenproblematiek.

▪ Een vroegsignalering via het instrument Geldfit zakelijk. Daarmee 
kunnen ondernemers zichzelf testen en op basis van de uitkomst 
toegeleid worden naar de dienstverlening van RBZ, de SDD en 
andere diensten. Hiermee verlagen we de drempel voor ondernemers 
om hulp te zoeken. Geldfit Zakelijk wordt per 1 maart 2021 
operationeel. 

▪ Het verder bundelen van dienstverlening van andere partijen in het 
Ondernemersloket Drechtsteden, zoals bijvoorbeeld Qredits, ZZP-
Nederland. 

De Drechtsteden worden dan ook als koploper op dit terrein 
beschouwd, zie ook de werkwijzer ondernemers en schulden van het 
platform www.Schouderseronder.nl.

Een nauwe samenwerking tussen de SDD en het RBZ is de basis. 
Het Ondernemersloket Drechtsteden wordt vanuit die basis in stappen 
verder uitgebouwd met diverse vormen van dienstverlening. 

Het Ondernemersloket Drechtsteden is opgezet om:
▪ de dienstverlening lokaal dichtbij in de Drechtstedenregio aan te 

bieden;
▪ de dienstverlening voor ondernemers nog beter toegankelijk te 

maken;
▪ alle dienstverlening voor ondernemers te bundelen;
▪ betere overdrachten tussen de RBZ en de SDD te realiseren; 
▪ voldoende capaciteit te regelen voor het geval de vraag vanuit 

ondernemers toeneemt. 

Naast de dienstverlening vanuit de SDD worden ook verbindingen 
gelegd met de wijkteams en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Vraag 2) Is de gemeente Dordrecht helemaal toegerust op de gewijzigde Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening, die per 1 januari is ingegaan? 
Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details

Antwoord Ja, de SDD en de gemeente Dordrecht zijn goed voorbereid op de eisen 
die de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) met 
zich meebrengt. De belangrijkste aanpassingen in Wgs betreffen de 
plicht van gemeenten om de zogenaamde "vroegsignalering" vorm te 
geven én het bieden van schuldhulpverlening aan zelfstandig 
ondernemers. 
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Voor wat betreft vroegsignalering geldt onder de gewijzigde wet dat 
aanbieders van nutsvoorzieningen, woningcorporaties en 
zorgverzekeraars gegevens over betalingsachterstanden moeten 
uitwisselen met gemeenten. Doel is om in een zo vroeg mogelijk 
stadium potentiële problematische schulden op te sporen en cliënten 
een aanbod voor ondersteuning te doen. Vooruitlopend op de 
wetswijziging is de gemeente Dordrecht al in 2019 al gestart met de 
pilot Vroeg Eropaf in Dordrecht West. De aanpak Vroeg Eropaf geldt 
inmiddels als structurele werkwijze voor heel Dordrecht.

Vraag 3) Is het dit afgelopen jaar voorgekomen dat Dordtse zelfstandig 
ondernemers geen schuldhulpverlening kregen, terwijl zij daar wel 
recht op hadden? Zo ja, hoe vaak, wat is uiteindelijk vanuit de 
gemeente voor deze ondernemers gedaan of staat in de planning en 
hoeveel van deze gedupeerde ondernemers zijn failliet gegaan? Graag 
een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord Het is dit afgelopen jaar niet voorgekomen dat zelfstandig 
ondernemers uit de Drechtsteden geen schuldhulpverlening kregen, 
terwijl zij daar wel recht op hadden. Alle ondernemers die hulp vragen 
worden verder geholpen. 

In het ondersteuningsaanbod speelt de levensvatbaarheid van het 
bedrijf of het bedrijfsmodel wel een belangrijke rol. Op het moment dat 
het bedrijf onvoldoende levensvatbaar is, wordt bedrijfsbeëindiging 
altijd als uitgangspunt genomen. De schuldhulpverlening is voor 
ondernemers dan uiteraard beschikbaar.

Er zijn geen ondernemers failliet gegaan vanwege een gebrek aan 
schuldhulpverlening vanuit de SDD/RBZ. Wel kunnen ondernemers die 
lang wachten met het vragen van hulp, vaak niet meer overeind 
gehouden worden. In dat geval is veelal bedrijfsbeëindiging aan de 
orde, tenzij er concreet zicht is op een winstgevend bedrijfsconcept. 
Er bestaan duidelijke afspraken tussen RBZ en de SDD om alle 
ondernemers te helpen als er sprake is van schulden. De consulenten 
over en weer weten elkaar altijd te vinden. Ook is een casusoverleg 
ingesteld waarin RBZ en de SDD gezamenlijk oplossingen proberen te 
vinden in het geval dat een ondernemer niet meteen geholpen kan 
worden.

Vraag 4) De verwachting is dat het aantal mensen met schulden ook fors gaat 
stijgen. Het CBS berekende verleden jaar dat maar liefst 650.000 
Nederlanders problematische schulden hebben en er wordt gevreesd 
dat dit aantal richting de 900.000 mensen zal gaan.
Kunt u aangeven op welke wijze de gemeente Dordrecht is voorbereid 
en/of zich gaat voorbereiden op een waarschijnlijke sterke stijging van 
het aantal mensen dat schuldhulpverlening nodig heeft? Graag een 
gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details.

Antwoord Wat de verwachte toename van de hulpvraag van de groep zelfstandig 
ondernemers betreft, denken wij dat de Drechtsteden en de SDD goed 
voorbereid zijn met de opzet van het Ondernemersloket Drechtsteden, 
de afspraken met RBZ over opschaling van de capaciteit en de 
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aangegeven acties (zie voorgaande beantwoording) voor de 
vroegsignalering van schulden bij ondernemers. Daarbij wordt de 
toename én de afhandeling van ondersteuningsvragen vanuit 
ondernemers nauwgezet gemonitord. Bij eventuele 
capaciteitsproblemen worden direct maatregelen voorbereid en worden 
de verantwoordelijke overheidsorganen geïnformeerd. 

Het beleid voor de andere doelgroepen van de SDD 
schuldhulpverlening is vervat in de beleidsnota schuldhulpverlening 
2021-2024. Deze nota wordt in maart 2021 door de Drechtraad 
besproken.

De gemeente Dordrecht heeft met de vaststelling van het 
raadsvoorstel 'Intensivering programma Samen tegen Armoede' 
vastgelegd op welke wijze zij zich voorbereidt op de verwachte stijging 
van het aantal inwoners met schulden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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