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Voorstel
1. Vaststellen van de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
De Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten ingaande 1 januari 2021 een 
eerste gesprek aan te bieden aan die inwoners van wie een signaal ontvangen is over 
betalingsachterstanden (artikel 4 lid 1 Wgs). Bij verordening moet geregeld worden binnen welke 
termijn vervolgens besloten wordt of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Met de 
verordening beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden wordt invulling gegeven aan deze 
verplichting. 

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is medio 2020 aangepast. De aanpassingen zijn 
vooral gericht op de mogelijkheid van gegevensuitwisseling tussen lokale overheden en aanbieders 
van wonen, zorgverzekeringen en nutsvoorzieningen. Met de aangepaste Wgs worden de privacy-
aspecten ondervangen die bij deze gegevensuitwisseling spelen. 

Nieuw is ook de verplichting om, ingaande 1 januari 2021, een eerste gesprek aan te bieden aan die 
inwoners van wie een signaal ontvangen is over betalingsachterstanden (artikel 4 lid 1 Wgs). 
Hiermee kan voorkomen worden dat betalingsachterstanden zich ontwikkelen tot problematische 
schulden.

Bij de besluitvorming over de aanpassingen van de Wgs is bepaald (artikel 4a, lid 3) dat de termijn 
waarbinnen besloten wordt of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt, bij verordening 
geregeld moet worden. Met de voorliggende verordening beslistermijn Schuldhulpverlening 
Drechtsteden wordt invulling gegeven aan deze verplichting. 

 Beoogd resultaat
Voldoen aan het bepaalde in artikel 4a, 3e lid Wgs inzake de verordeningsverplichting beslistermijn 
schuldhulpverlening.  
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 Argumenten
De Wgs bepaalt dat gemeenten (in het geval van de Drechtsteden de Drechtraad) een verordening 
moet vaststellen om de beslistermijn vast te stellen voor toegang tot schuldhulpverlening. Deze 
verplichting wordt met dit voorstel ingevuld.  

 Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Consequenties

 Financiële consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er wordt een nieuwe verordening van kracht, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
Niet van toepassing.

Fatale termijn
Niet van toepassing; wel geldt dat de verordening een ingangsdatum per 1 januari 2021 moet hebben. 
Dit is hier het geval, de verordening wordt met terugwerkende kracht vastgesteld.

Advies en draagvlak
Het betreft een verplichting met weinig gevolgen voor de praktijk. De ontwikkeling is aan de orde 
geweest in het overleg met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden op 20 oktober 2020. Verder is dit 
voorstel doorgestuurd aan de cliëntenraad met verzoek om advies. Indien dit wordt uitgebracht, wordt 
deze separaat nagezonden.

Verdere procedure en uitvoering
De verordening zal op de in de Drechtsteden gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Onderliggende stukken
1. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Drechtsteden (tekenversie)
2. Advies Beslistermijn Schulpverlening Drechtsteden30112020


