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Geachte dames en heren,  
 
In de Regionale Visie Sociaal Domein van de Drechtstedengemeenten is als speerpunt opgenomen dat 
inwoners met een bijstandsuitkering en problematische schulden waar nodig verplicht worden om deel te 
nemen aan schuldhulpverlening. Deze ambitie is in het kader van het Beleidsplan Schuldhulpverlening 
Drechtsteden 2021-2024 'Samenwerken aan nieuw perspectief' met u besproken en daarin opgenomen. 
Met deze brief informeren wij u dat hier met ingang van 1 januari 2022 concreet invulling aan gegeven zal 
worden. 
 
Toelichting 
 
Waarom verplichte schuldhulpverlening? 
Uit diverse (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat het hebben van (problematische) schulden vaak 
ernstige negatieve gevolgen heeft. Deze gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn; vaak zijn er psychische- 
en gezondheidsproblemen. Problemen als deze belemmeren in grote mate de zelfredzaamheid, 
participatie en de mogelijkheden van re-integratie, het vinden en behouden van werk. 
 
Het is voorstelbaar dat het op orde hebben van de financiële huishouding als onderdeel van de opgave 
‘Bestaanszekerheid Versterken’ een belangrijke voorwaarde is om vanuit een solide (financiële) basis 
te kunnen ‘Ontwikkelen naar Werk’. Voor bijstandsgerechtigden die dat op eigen kracht niet kunnen 
‘Zorgen we voor Ondersteuning’. In de Regionale Visie Sociaal Domein, die eind 2019 door de 
Drechtraad is vastgesteld, is daarom als speerpunt opgenomen dat inwoners met een bijstandsuitkering 
en problematische schulden waar nodig verplicht worden om deel te nemen aan schuldhulpverlening. 
 
Wettelijke mogelijkheden  
Artikel 55 van de Participatiewet voorziet in een wettelijke grondslag om tot verplichting van een 
schuldhulpverleningstraject over te gaan. 
 
Uitgangspunten bij verplichte schuldhulpverlening 
Verplichte schuldhulpverlening wordt alleen ingezet als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
een bijstandsgerechtigde zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaans-
middelen.  
 
Als een bijstandsgerechtigde schulden heeft, is dat per definitie een obstakel en zou hij in het kader van 
tegenprestatie verplicht moeten worden om daarvoor schuldhulpverlening opgelegd te krijgen of een 
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lichtere vorm van ondersteuning. Vanuit de Participatiewet kan dat laatste echter niet: het hebben van 
schulden is op zichzelf geen reden voor verplichte schuldhulp. Alleen als het hebben van schulden de 
ontwikkeling naar werk in de weg staat, kan de SDD op basis van de Participatiewet de verplichting 
opleggen. Daarnaast kunnen bijstandsgerechtigden uiteraard ook op vrijwillige basis een lichtere of 
zwaardere vorm van ondersteuning bij schulden krijgen.  
 
De schuldhulpverlening wordt altijd ingezet vanuit de gedachte dat gewerkt wordt aan stabilisatie, 
participatie en activering van bijstandsgerechtigden en om hen, als er sprake is van problematische 
schulden, zo goed mogelijk hierin te ondersteunen en te begeleiden. Dit gebeurt vanuit de Sociale Dienst 
Drechtsteden (SDD) door klantmanagers werk en inkomen, maar ook vanuit maatschappelijk werk, het 
wijkteam en schuldhulpconsulenten.  
 
De duur van de verplichte schuldhulpverlening is per situatie verschillend. Belangrijk is dat deze 
hulpverlening niet eerder wordt beëindigd dan dat er naar de mening van de betreffende 
schuldhulpverlener sprake is van een stabiele financiële situatie.  
 
Na beëindiging van de schuldhulpverlening is er gedurende het eerste jaar in de contacten tussen 
klantmanagers werk en inkomen en de cliënt extra aandacht voor de financiële situatie van de cliënt.  
 
Belangrijk bij het opleggen van de verplichting is terughoudendheid met het opleggen van sancties bij 
het niet nakomen van de verplichting. Korten op de uitkering bij het niet nakomen kan tot gevolg hebben 
dat de financiële problemen van de belanghebbende verergeren. Dit betekent echter niet dat geen 
afstemming zou kunnen plaatsvinden. 
 
Waaruit bestaat verplichte schuldhulpverlening? 
De verplichte schuldhulpverlening kan bestaan uit het opleggen van:  

a. een budgetteringsplicht. 
Afhankelijk van de situatie varieert dit van het inhouden van de vaste lasten tot een vorm van 
intensief budgetbeheer; 

b. een schuldsaneringsplicht. 
Het moet hierbij aannemelijk zijn dat er sprake is van zodanige schulden dat daardoor de 
uitstroom en dus de bijstandsonafhankelijkheid van een belanghebbende wordt belemmerd. 

 
Verankering van verplichte schuldhulpverlening in lokaal en regionaal beleid 
Om bijstandsgerechtigden te verplichten tot schuldhulpverlening dient er lokaal of, in het geval van de 
SDD, regionaal een juridische grondslag te zijn. Deze juridische grondslag is binnen Drechtsteden 
geregeld in de Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden onder artikel 3.1, lid 2, onderdeel b, sub 3. 
Er is dus geen aanvullende besluitvorming nodig om met verplichte schuldhulpverlening van start te 
gaan. 
 
Uitvoering 
De klantmanagers werk en inkomen binnen de SDD worden geïnstrueerd hoe zij de problematiek kunnen 
herkennen en verplichte schuldhulpverlening kunnen inzetten. 
Om het proces te kunnen volgen wordt een digitaal proces ingericht waarin zijn opgenomen welke 
individueel opgelegde verplichtingen bij welke partners of interne afdelingen zijn belegd en per cliënt hoe 
de voortgang verloopt. 
 
Samenvatting 
Met ingang van 1 januari 2022 wordt door de SDD bij de uitvoering van de Participatiewet het instrument 
van verplichte schuldhulpverlening ingevoerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de door de 
Drechtraad vastgestelde Regionale Visie Sociaal Domein.  
 
Het instrument wordt alleen ingezet als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een 
bijstandsgerechtigde zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn 
bestaansmiddelen. Daarnaast moet het hebben van de schulden de ontwikkeling naar werk in de weg 
staan.  
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Afhankelijk van de individuele omstandigheden kan het gaan om budgettering of schuldsanering. 
 
Ook kunnen bijstandsgerechtigden op vrijwillige basis een lichtere of zwaardere vorm van ondersteuning 
bij schulden krijgen. 
 
Verdere procedure 
Na een jaar zal door de SDD een evaluatie worden uitgevoerd op het instrument van verplichte 
schuldhulpverlening en het Algemeen Bestuur over de resultaten daarvan worden geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 

het Drechtstedenbestuur, 

 

 

 

 

N. van Mourik MPA     mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 


