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Voorstel
1. Vaststellen van het Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van het huidige Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 
 Drechtsteden 2016-2020.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 geeft de ambities op het terrein van de 
schuldhulpverlening weer:

1. Inwoners eerder en beter betrekken
2. Zorgen voor een makkelijk en laagdrempelig schuldhulpverleningsproces
3. Het wegnemen van obstakels voor bestaanszekerheid
4. Stabiliteit bevorderen

Met de uitwerking van deze punten en achtergrond informatie over de invulling van 
schuldhulpverlening als ketenaanpak wordt invulling gegeven aan de verplichting uit de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening om uiterlijk eens per vier jaar een Beleidsplan Schuldhulpverlening 
vast te stellen.

Met het plan wordt ook invulling gegeven aan de belangrijkste aanpassing van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs), namelijk de verplichting om een vroeg stadium gegevens van burgers met 
betalingsachterstanden uit te wisselen met schuldeisers (nutsbedrijven, woningcorporaties, 
zorgverzekeraars) om een ondersteuningsaanbod te kunnen doen. Naast de vroegsignalering wordt 
de dienstverlening aan ondernemers verder uitgewerkt in het plan. 

In het plan is verder de inbreng van Drechtraadsleden verwerkt vanuit de Carrousels van oktober en 
december 2020 over dit onderwerp.  

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 juli 2012 zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor de integrale schuldhulpverlening. Integrale schuldhulpverlening 
houdt in dat er niet alleen aandacht is voor het oplossen van financiële problemen of schulden van de 
burger maar ook voor de eventuele oorzaken of omstandigheden die hiermee verband houden. Op 
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deze manier wordt getracht de situatie van schuldenaren effectiever, duurzamer en meer structureel 
op te lossen of beheersbaar te maken. 

Gemeenten zijn op grond van de Wgs verplicht hun beleid in een beleidsplan vast te leggen en 
minimaal eens per vier jaar opnieuw vast te stellen.  

In het voorliggende stuk worden de ambities voor het beleid schuldhulpverlening verwoord en zijn de 
wijzigingen opgenomen als gevolg van aanpassingen in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening 
(ingaande 2021), beleidsuitgangspunten als vastgelegd in de regionale visie Sociaal Domein 
Drechtsteden (2020), specifiek beleid van de Rijksoverheid (brede schuldenaanpak 2018 en de 
beleidsbrief intensivering armoede- en schuldenaanpak, sept. 2020).

 Inhoudelijk

In het beleid schuldhulpverlening staan 4 ambities centraal:

1. Inwoners eerder en beter betrekken
2. Zorgen voor een makkelijk en laagdrempelig schuldhulpverleningsproces
3. Het wegnemen van obstakels voor bestaanszekerheid
4. Stabiliteit bevorderen

Deze ambities worden in het beleidsplan toegelicht en uitgewerkt met projectvoorstellen. Daarnaast 
wordt ingegaan op verschillende aspecten van het schuldhulpverleningsaanbod van de SDD:

Het aanbod:

Schuldhulpverlening in de Drechtsteden is toegankelijk voor iedere inwoner van 18 jaar of ouder met 
schulden Daarbij zijn de wensen en belangen van de inwoners het uitgangspunt. Het aanbod van de 
SDD varieert van advies en informatie tot schuldregelen en beschermingsbewind onder het motto “zo 
licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk”. 

Om de hulpverlening beter toe te rusten op de omgang met inwoners die stress ervaren als gevolg 
van schuldenproblematiek is het initiatief genomen om een leergang “stress sensitieve 
dienstverlening”.

Specifiek gericht op de problematiek en de ondersteuning van ondernemers is in samenwerking met 
de  een ondernemersloket opgericht. 

Samenwerking in de keten:

In de aanpak van financiële en schuldenproblematiek in de Drechtsteden is samenwerking en het 
aanbrengen van ‘verbinding” van doorslaggevend belang. Verbinding tussen partijen, systemen en 
organisaties als de regiogemeenten, sociaal (wijk)teams/dorpsnetwerken, de ketenpartners, de 
(lokale) algemene voorzieningen maar ook commerciële partijen als (beschermings)bewindvoerders. 
Deze partijen vervullen rollen tijdens de verschillende fasen in het proces van de schuldhulpverlening 
als verwijzer in de vroegsignalering, begeleider en ondersteuner tijdens het 
schuldhulpverleningsproces en het nakomen van afspraken en ná het proces in het voorkómen dat er 
opnieuw een schuldsituatie ontstaat.

Preventie en nazorg:

Preventie is van belang om financiële problemen en schulden te voorkomen maar ook om escalatie 
van schulden of herhaling (recidive) te voorkomen en maatschappelijke kosten te beperken Bij 
preventie hoort een laagdrempelige toegang van het hulpaanbod. Om de drempel voor het vragen van 
hulp zo laag mogelijk te maken wordt informatie over schuldhulpverlening via verschillende media 
beschikbaar gesteld: Aanmelden voor schuldhulpverlening kan op verschillende manieren. Iemand 
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kan zichzelf aanmelden bij de SDD maar de aanmelding kan ook verlopen via het sociaalwijkteam, 
hulpverlener, bewindvoerder, vrijwilligersorganisaties etc

Vroegsignalering:

De aangepaste Wgs biedt een wettelijke basis voor de gegevensuitwisseling tussen de in de wet 
genoemde partijen: nutsbedrijven, woningcorporaties, zorgverzekeraars . Deze wetswijziging was 
geen onverwachte wending in het beleid gericht op het tegengaan van problematische schulden. De 
afgelopen jaren is op tal van plaatsen waaronder in Dordrecht geëxperimenteerd met vormen van 
vroegsignalering en outreachend werken. Een belangrijk obstakel bij de uitvoering van dit soort 
projecten was de privacyregelgeving. De aanpassing van de Wgs neemt deze belemmering nu weg. 

 Aandachtspunten

Bij de invulling van het beleidsplan is in het bijzonder aandacht gegeven aan de conclusies die de 
rekenkamercommissie van de gemeente Dordrecht over het beleid en de uitvoering van de 
schuldhulpverlening heeft geformuleerd. In paragraaf 2.4 van het beleidsplan staan deze punten 
centraal. Ook de uitkomsten van de besprekingen van schuldhulpverlening tijdens de twee eerdere 
carrouselbijeenkomsten over dit onderwerp (6 oktober en 1 december 2020) zijn in het beleidsplan 
verwerkt. De volgende punten zijn door de carrouselleden naar voren gebracht:

 De relatie tussen het regionale en lokale niveau, waarbij de werkzaamheden van de SDD zo 
veel mogelijk naar het lokale niveau gehaald moet worden om de zichtbaarheid en de 
bereikbaarheid van het aanbod te vergroten en de samenwerking met de lokale partijen te 
versterken; 

 Extra aandacht voor de werkzaamheden gericht op voorkomen van en het ontstaan van 
schuldenproblematiek (preventie) en het extra inzetten op nazorg na een 
schuldhulpverleningstraject. Daarbij wordt ook het aanbod van budgetbeheer, het instellen 
van bewindvoering en activiteiten gericht op het tegengaan van laaggeletterdheid genoemd.    

 Bijzondere aandacht voor het privacy aspect bij de invulling van de vroegsignalering. De 
achterliggende gedachte bij vroegsignalering – namelijk het zo vroeg mogelijk aanpakken van 
problematische schulden – wordt onderschreven, maar de het gebruik van persoonsgegevens 
moet met de nodige zorg plaatsvinden.  

 Een duidelijk onderscheid in wettelijke taken en de accenten die binnen de Drechtsteden aan 
het beleid schuldhulpverlening worden gegeven. 

 

  Vervolg / Implementatie 

De notie dat de aanpak van schuldhulpverlening alleen succesvol zal zijn wanneer alle partijen nauw 
samenwerken, is één van de centrale thema’s in het beleidsplan. Dit punt is het meest concreet 
uitgewerkt in de aanpak van de vroegsignalering (hoofdstuk 6) maar geldt evenzeer voor de invulling 
van de preventie- en nazorgactiviteiten. In de voorbereiding voor het beleidsplan is van verschillende 
gemeenten commentaar ontvangen en zijn suggesties overgenomen. Vervolgstap in het 
implementatieproces is de organisatie van een regiobrede conferentie in maart 2021, waar de 
implementatie van de beleidsvoornemens centraal staat.   

 Beoogd resultaat
Voldoen aan het wettelijke voorschrift minimaal eens per vier jaar een beleidsplan schuldhulpverlening 
vast te stellen en invulling geven aan het bepaalde in de gewijzigde Wgs ten aanzien van 
gegevensuitwisseling (vroegsignalering problematische schulden).
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Daarnaast beoogt de aanscherping van het beleid voor de periode 2021-2024 de effectiviteit van 
schuldhulpverlening te verhogen door de bereikbaarheid van en de toegang tot en de hulpverlening 
verder te verbeteren. 

 Argumenten
Het (minimaal) vierjaarlijks actualiseren van het Beleidsplan Schuldhulpverlening betreft een wettelijk 
voorschrift (art 2 Wgs); 

Artikel 3 van de aangepaste Wgs verplicht gemeenten / organisaties die in mandaat de Wgs uitvoeren, 
om inwoners met een betalingsachterstand een ondersteuningsaanbod te doen. 

Artikel 8 en 8a geven het college de bevoegdheid persoonsgegevens uit te wisselen en te verwerken 
ten behoeve van het bieden van schuldhulpverlening. 

 Kanttekeningen
Privacywetgeving (relevant voor de vormgeving van de vroegsignalering en de basis onder de 
beoogde gegevensuitwisseling tussen gemeenten en schuldeisers), financiële randvoorwaarden (b.v. 
steunmaatregelen gericht op de aanpak van de coronacrisis) en beleidswijzigingen op rijksniveau 
maken de kaders voor het beleidsplan 2021 – 2024 onzeker. Niet uit te sluiten is dat er al voor het 
einde van de planperiode aanpassingen op het geformuleerde beleid nodig zijn.  

Consequenties

 Financiële consequenties
De financiële uitwerking van het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 zal onderdeel zijn van de 
meerjarenbegroting van de SDD en past binnen de bestaande begrotingskaders. Realisatie van de 
beleidsintensivering hangt enerzijds af van de mogelijkheden voor beleid en projecten en anderzijds 
van de beschikbaarheid van de budgetten voor de schuldhulpverleningsaanpak die de rijksoverheid in 
het kader van het derde steunpakket Coronamaatregelen aan de gemeenten beschikbaar stelt (voor 
de jaren 2020-2022 in totaal € 75 miljoen). De dekking vindt plaats via de door het Rijk aan 
gemeenten verstrekte middelen voor deze doelen.

Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld de financiering van het plan mee te nemen met de 
jaarlijkse P en C cyclus. 

 Personele en/of organisatorische consequenties
Personele en organisatorische consequenties van de beleidsvoornemens worden binnen de 
bestaande kaders van het huidige organisatiemodel uitgevoerd. 

 Juridische consequenties
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in 2012 hebben burgers het recht 
om bij de gemeente een verzoek om schuldhulp in te dienen. Met onderhavig beleidsplan worden de 
beleidsuitgangspunten daarvoor vastgelegd voor de komende vier jaar en wordt daarmee aan de wet 
voldaan. Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening wordt ingetrokken bij vaststelling van het nieuwe 
plan.

Voor het project vroegsignalering is een apart juridisch toetsingstraject ingericht en afgerond.

 Communicatie consequenties
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Na vaststelling wordt het beleidsplan op gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website van de Sociale 
Dienst Drechtsteden, op wetten.nl en in de lokale bladen. Daarnaast wordt het vastgestelde 
beleidsplan met ketenpartners en de colleges van de Drechtstedengemeenten gedeeld.

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Door het vormgeven en uitvoeren van integrale schuldhulpverlening in samenwerking met de zeven 
regiogemeenten, sociaal (wijk)teams / dorpsnetwerken en de ketenpartners wordt de uitvoering op de 
verschillende schaalniveaus op elkaar afgestemd.

Het voorstel staat in relatie met de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. 
Daarnaast is er een raakvlak met de Jeugdwet in het kader van schuldhulpverlening bij dreigende 
huisuitzetting van gezinnen met kinderen.

Fatale termijn
Het vigerende plan schuldhulpverlening 2016-2020 is door de Drechtraad op 4 juni 2020 met een jaar 
verlengd en loopt tot 1 juli 2021 (of tot vaststelling van een nieuw beleidsplan indien dit eerder is). 
Voor 1 juli 2021 moet een nieuw plan Schuldhulpverlening zijn vastgesteld. 

Advies en draagvlak
De input voor het beleidsplan is verzameld in gesprekken met beleidsmedewerkers 
Wmo/Schuldhulpverlening van de zeven afzonderlijke regiogemeenten, de ketenpartners en de 
Carrouselbijeenkomsten op 6 oktober 2020 en 1 december 2020. Voor de invulling van het project 
Vroegsignalering is een aparte projectstructuur ingericht.  

Op 20 oktober en 24 november 2020 is met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden gesproken over de 
wijzigingen in de Wgs en het op te stellen Beleidsplan Schuldhulpverlening. Voorliggend voorstel is 
aan de Cliëntenraad gezonden met verzoek om advies. Indien een advies wordt uitgebracht, wordt dit 
separaat nagezonden.

Verdere procedure en uitvoering
Na vaststelling wordt het Beleidsplan Schuldhulpverlening gedeeld met de ketenpartners en de 
colleges van de Drechtstedengemeenten. Vervolgstap in het implementatieproces is de organisatie 
van een regiobrede conferentie in maart 2021, waar de implementatie van de beleidsvoornemens 
centraal staat.   

Onderliggende stukken
1. Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024
2. Concept DR Besluit - Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024
3. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 samenvatting
4. Gebruik schuldhulpverlening.pdf


