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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. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 samenvatting
3. Gebruik schuldhulpverlening.pdf
4. Antwoordbrief artikel 40-vragen PVV Schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers.pdf
5. Advies Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.pdf
6. Concept DR Besluit - Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.docx
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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.

Pagina 1/4
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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. 

Pagina 2/4
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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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Datum 9 februari 2021

Ons kenmerk InProces BBV: 2021-0016638

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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Singel 328, 3311 HL Dordrecht. Telefoon: 078-6140812 

secretariaat@crdrechtsteden.nl 
Bankrekening: NL11 RABO 0315.3662.57. K.v.K.nr.: 24421532 te Dordrecht 

 

    

 
 
 
Leden van de Drechtraad,  
 
Portefeuillehouders Sociaal / Werk,  
 
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden.  
 

  
  
         Dordrecht, 1 maart 2021  
 

  
 
 
 
Betreft: Voorstel Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden (CRD) heeft kennis genomen van genoemd 
voorstel en dit intern besproken. 
 
Inhoudelijk kan de CRD met het voorstel instemmen, waarbij de volgende 
kanttekening: 
 
Preventie en nazorg 
Hierin wordt de nadruk terecht op preventie gelegd.  
 
Nazorg echter, een wat ons betreft zeker zo belangrijk element binnen het 
beleidsplan, blijft in het genoemde voorstel in onze ogen onderbelicht. 
Nadat het traject succesvol is afgerond is één of andere vorm van nazorg geboden. 
 
Voor een groep cliënten zal dit in mindere mate gelden, alleen is en blijft er een deel 
van de cliënten over die een langduriger nazorgtraject nodig zal blijven houden. 
 
Alleen telefonisch contact volstaat hierbij niet.  
 
Er zal op één of andere manier gezocht moeten worden naar periodiek (visueel) 
contact waarbij wij denken aan een vorm van beeldbellen. Opener dan alleen 
telefoon, minder indringend en/of belastend dan een gesprek een kantoor. 
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Singel 328, 3311 HL Dordrecht. Telefoon: 078-6140812 

secretariaat@crdrechtsteden.nl 
Bankrekening: NL11 RABO 0315.3662.57. K.v.K.nr.: 24421532 te Dordrecht 

 

 
 
 
 
 
Wij spreken het vertrouwen uit dat er aan het specifieke nazorgdeel de nodige 
aandacht zal worden gegeven en kunnen binnen de uitvoering mogelijk meedenken 
en aanvulling geven 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ed van Ravesteijn 
Vice-voorzitter Cliëntenraad Regio Drechtsteden 
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BESLUIT 
DRECHTRAAD d.d. 6 april 2021

Portefeuillehouder Steller
P.J. Heijkoop / P.L. Paans L. Noyon

Onderwerp
Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024

DE DRECHTRAAD

Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 4 februari 2021;

Gelet op artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

BESLUIT:

Het regionale Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 vast te stellen met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van het huidige beleidsplan 
Schuldhulpverlening 2016-2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 april 2021,

de regiogriffier, de voorzitter,

E. Boers mr. A.W. Kolff


