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Doel van de notitie  

Met deze notitie wordt de Drechtraad geïnformeerd over het gebruik van de schuldhulpverlening 
geboden door de Sociale Dienst Drechtsteden. 

 

 

1. Inleiding 

Tijdens de Carrousel Sociaal van 1 december 2020 is de Drechtraad geïnformeerd over de huidige 

praktijk van de schuldhulpverlening bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) en de context 

waarbinnen het hulpverleningsaanbod vorm krijgt. Bij die gelegenheid kwam de vraag naar voren 

hoe het gebruik van  schuldhulpverlening in de verschillende gemeenten is. 

Met deze notitie geven wij u inzicht in het gebruik van de schuldhulpverlening per gemeente. 

Ook worden enkele kenmerken van de gebruikers weergegeven. De gegevens over de meest 

relevante categorieën uit 2019 en 2020 worden gepresenteerd.  

In genoemde periode hebben er op verschillende momenten aanpassingen plaatsgevonden van 

werkprocessen en is gewerkt met verschillende registratiesystemen. Dit heeft ook een effect gehad 

op de wijze van registratie. Hierdoor moet bij de gepresenteerde informatie enig voorbehoud 

gemaakt worden ten aanzien van de vergelijkbaarheid. In de nabije toekomst zal de bereikbaarheid 

en de overzichtelijkheid van de cijfermatige informatie over schuldhulpverlening sterk verbeteren; 

op dit moment wordt daartoe een dashboard schuldhulpverlening ingericht. Vanaf medio 2021 zal 

dit dashboard in gebruik zijn en zowel medewerkers van de SDD als medewerkers van de 

Drechtstedengemeenten direct toegang geven tot de gewenste informatie. 

 

2. Aantal nieuwe meldingen 

De belangrijkste categorieën nieuwe aanmeldingen hebben betrekking op crisissituaties, 

aanmeldingen voor beschermingsbewind en aanmeldingen met een algemener karakter, waarbij 

oriëntatie op de mogelijkheden centraal staat. In de navolgende tabel de nieuwe aanmeldingen 

2018-2020. Hoewel de trend in de verdeling tussen gemeenten over de jaren gelijk is, past hier 

nogmaals het voorbehoud ten aanzien van de vergelijkbaarheid over de jaren.   

Gemeente 2019 2020 

Alblasserdam 101 49 

Dordrecht 1008 651 

Hardinxveld-Giessendam 28 24 

Hendrik-Ido-Ambacht 78 62 

Papendrecht 109 74 

Sliedrecht 102 64 

Zwijndrecht 219 167 

Eindtotaal 1645 1091 
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Onderstaand de procentuele verdeling per jaar. 

 

 

De verdeling van nieuwe aanmeldingen in 2020 geeft het volgende beeld.  
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2019 2020

verdeling nieuwe aanmeldingen 2020
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Gemeente Inwoners % 

Alblasserdam 20.069 6,9 

Dordrecht 119.000 41,0 

Hardinxveld-Giessendam 18.051 6,2 

Hendrik-Ido-Ambacht 30.966 10,7 

Papendrecht 32.290 11,1 

Sliedrecht 25.026 8,6 

Zwijndrecht 44.639 15,4 

Totaal 290.041 99,9 
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3. Aantal klanten met lopend schuldhulptraject (peildatum december) 

 

Gemeente 2019 2020 

Alblasserdam 71 47 

Dordrecht 855 695 

Hardinxveld-Giessendam 24 31 

Hendrik-Ido-Ambacht 51 47 

Papendrecht 125 102 

Sliedrecht 82 69 

Zwijndrecht 200 198 

Eindtotaal 1408 

 

 

 

1189 

 

Bovenstaand overzicht laat een forse schommeling zien van het aantal klanten met een lopend 

traject. Voor een deel wordt dit verklaard door de eerder genoemde wijzigingen van de 

werkprocessen. De dalende trend in 2020 wordt daarnaast veroorzaakt door de verschuiving van 

schuldregelingstrajecten naar saneringstrajecten. Voor schuldregelingstrajecten geldt dat het 

dossier van een klant pas na het doorlopen van de 36 maanden termijn kan worden afgesloten 

(jaarlijks moet de afloscapaciteit opnieuw worden berekend). Bij een sanering stroomt de klant uit 

direct nadat het saneringskrediet is verstrekt. Voorheen gold dat in 80% van de trajecten gekozen 

werd voor een schuldregeling en in 20% voor een saneringskrediet. Inmiddels deze verhouding 

volledig gewijzigd en wordt in 80% van de trajecten gekozen voor een saneringskrediet. 

 

4. Enkele kenmerken van het bestand schuldhulpverlening 
 

Landelijke onderzoeken (o.a. van het Nibud) geven aan dat cliënten van schuldhulpverlening 

gemiddeld 13 verschillende schuldeisers hebben. Dit geldt niet voor alle Drechtsteden in gelijke 

mate. Vooralsnog is onduidelijk hoe de verschillen verklaard kunnen worden.  

Gemiddeld aantal schuldeisers 

Gemeente 2019 2020 

Alblasserdam 12,31 10,07 

Dordrecht 11,14 10,56 

Hardinxveld-Giessendam 10,25 11,53 

Hendrik-Ido-Ambacht 13,76 13,33 

Papendrecht 12,97 12,15 

Sliedrecht 12,57 13,02 

Zwijndrecht 11,05 13,41 

Gemiddelde Drechtsteden 11,51 11,41 

 

Gemiddelde schuld 

De gemiddelde schuld per klant is niet uitgesplitst per gemeente. De vermelde getallen zijn de 

“gemiddelde teruggemelde schuldbedragen per aanvraag”. Dit is het bedrag dat schuldeisers aan 

de SDD doorgeven. Uit de gegevens blijkt dat de cliënt bij aanmelding voor een schuldhulp-

verleningstraject vaak een hogere schuld opgeeft. Dit is verder niet van invloed op het aanbod voor 

de cliënt maar kan gezien worden als een indicatie dat de cliënt het overzicht kwijt is.  
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Onderzoek geeft aan dat een schuld die bij aanvang van het traject gemiddeld rond de € 43.500 ligt. 

Dit gegeven komt in grote lijn overeen met het gevonden gemiddelde schuldbedrag in de 

Drechtsteden.   

jaar bedrag 

2019 € 45.223 

2020 € 39.035 

 

 

5. Woonsituatie van de klant 
 

De woonsituatie van de cliënt is in de Drechtstedengemeenten min of meer gelijk: het totaalbeeld is 

dat in de meeste gevallen de cliënt huurder is van een woning (88%) gevolg door de situatie 

“inwonend” (5-6%). Slechts 2% van de cliënten is eigenaar van een woning.  
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6. Leeftijd van de klant 
 

Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat het effect van de coronacrisis verschilt per 

leeftijdscategorie. Uit de cijfers schuldhulpverlening 2019-2020 komt een dergelijk effect nog niet 

duidelijk naar voren.  

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

18 t/m 27 28 t/m 35 36 t/m 45 46 t/m 55 56 t/m 64 65+

leeftijd cliënt schuldhulpverlening

2019 2020


