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Beleidsplan schuldhulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te
besluiten:
1. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 -2016 vast te stellen waarin de visie op
schuldhulpverlening en de doelstellingen zijn opgenomen .
2. In te stemmen met de invoering van het saneringskrediet en de herfinanciering als
instrument voor de schuldhulpverlening per 01-01-2013.
3. In te stemmen met automatische borgstelling voor de saneringskredieten en de
herfinancieringskredieten door een eenmalige storting van € 15.367,77 in het
Garantiefonds van Kredietbank Nederland.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling.
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan per 1 juli 2012 en stelt als
eis dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt.
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan schuldhulpverlening. De nieuwe Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening is ingegaan per 1 juli 2012 en stelt als eis dat de gemeenteraad een
beleidsplan vaststelt.
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Tot april 2012 is schuldhulpverlening voor de gemeente Nieuwkoop uitgevoerd door de
ISD De Rijnsteek. De uitvoering vond plaats conform de richtlijnen van de NVVK
(Nederlandse Vereniging van Volkskredietbanken, de brancheorganisatie voor
schuldhulpverlening en sociaal bankieren). Aan de uitvoering lag geen beleidsplan ten
grondslag. Vanaf 1 april 2012 is de uitvoering van de schuldhulpverlening doormiddel van
een DVO uitbesteed aan de gemeente Alphen aan den Rijn.
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze uitvoeringspartners in Alphen
aan den Rijn een basis te bieden voor het verrichten van hun werkzaamheden op het
gebied van schuldhulpverlening moet de gemeenteraad voorliggend beleidsplan vast te
stellen.
De volgende punten uit de wet zijn van belang:
1. In het beleidsplan moet worden ingegaan op de beoogde resultaten,
kwaliteitsborging en de schuldhulp aan gezinnen met minderjarige kinderen.
2. Gemeenten mogen schuldhulpverlening weigeren aan personen die fraude
hebben gepleegd of al eerder gebruik hebben gemaakt van schuldhulpverlening.
3. Het eerste gesprek waarin de frontoffice de hulpvraag vaststelt, moet binnen vier
weken plaatsvinden. De gemeente moet de klant goed informeren over de
verwachte doorlooptijden.
4. Gemeenten kunnen de rechtbank verzoeken een moratorium in te stellen. Voor
een periode van maximaal zes maanden mogen schuldeisers dan geen (nieuwe)
incassomaatregelen nemen. Het moratorium is niet op 1 juli 2012 in werking
getreden. Vermoedelijk treedt het moratorium op 1 januari 2013 in werking.
5. De wet schuldhulpverlening valt binnen het kader van de Algemene wet
bestuursrecht. Binnen dat kader is het belangrijk dat de gemeente goed vastlegt
– bij voorkeur ook in beleidsregels – hoe het schuldhulpverleningsaanbod er uit
ziet en aan welke voorwaarden burgers moeten voldoen om ervoor in
aanmerking te komen. Op het nemen van besluiten (door de gemeente Alphen
aan den Rijn van bijvoorbeeld over toekenning of uitsluiting) is de Wet
Dwangsom van toepassing.
Visie
In het beleidsplan is de volgende visie op schuldhulpverlening opgenomen:
 Schulden mogen geen belemmering vormen voor participatie. We bieden met
integrale schuldhulpverlening de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van
preventie, schuldbemiddeling en nazorg om het voor de klant maximaal haalbare
aan financiële zelfredzaamheid te bereiken. De gemeente voert regie op het
proces, maar de klant is zelf verantwoordelijk voor het slagen van een traject.
Preventie
Om te voorkomen dat inwoners die na het succesvol afronden van hun
schuldhulpverleningstraject weer terugvallen in een schuldensituatie wordt in de
beleidsregels schuldhulpverlening een verplichte cursus budgetteren opgenomen als
onderdeel van het traject.
Daarnaast zijn we van plan een workshop te organiseren. Deze workshop “Grip op Geld”
is toegankelijk voor iedere inwoner van de gemeente Nieuwkoop die te maken heeft met
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(dreigende)schulden. Door het bieden van een gratis workshop hopen we te voorkomen
dat mensen problematische schulden krijgen en (weer) grip krijgen (of houden) op hun
huishoudboekje. Deze workshop financieren we uit de extra middelen die door de
raadbeschikbaar zijn gesteld voor het armoedebeleid.
Saneringskrediet en herfinanciering
Er zijn twee specifieke instrumenten die wij willen toevoegen aan het arsenaal dat de
schuldhulpverlener te beschikking heeft: het saneringskrediet en de herfinanciering. Dit
zijn kredieten die een kredietbank verleent om alle schuldeisers in één keer af te betalen
voor (een deel van) de totale schuld. De gemeente sluit hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst met de betreffende kredietbank.
In het geval van de herfinanciering gaat het om de gehele schuld, in geval van het
saneringskrediet worden de restschulden kwijtgescholden de door schuldeisers. De
schuldenaar heeft dan nog maar één schuldeiser: de kredietbank.
De kredietbank verschaft deze kredieten onder voorwaarde dat de gemeente borg staat.
Het risico dat de gemeente hierdoor loopt kan worden afgekocht door een eenmalige
storting van € 0,57 per inwoner in het garantiefonds van de kredietbank. Voor de
gemeente Nieuwkoop betekent dit en bedrag van € 15.367,77.
Een saneringskrediet wordt alleen ingezet als er geen wijzigingen verwacht worden in de
inkomens- en leefsituatie van de schuldenaar. De afweging blijft altijd maatwerk en is
afhankelijk van de motivatie van de klant.
Aantallen
Dit jaar is het aantal inwoners dat gebruik maakt van de schuldhulpverlening gestegen
van 38 (op 1 april) naar 50 (op 1 november). Over de periode 1 januari 2012 tot 1 april
2012 zijn geen gegevens bekend.
Maand
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober

Aantal klanten in een
traject
37
36
39
41
43
45
46

Aantal advies
gesprekken
1
4
4
3
1
7
4

Totaal
38
40
43
44
44
52
50

Kader / Eerdere besluiten
De wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de DVO werk en inkomen met Alphen aan
den Rijn.
Beoogd effect
Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en duidelijkheid verschaffen over de manier
waarop wij inwoners met problematische schulden ondersteunen.
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Voorgestelde besluiten / Argumenten
Hulp bij het oplossen van schulden biedt mensen meer kansen om te participeren
Voor mensen met problematische schulden is deelnemen aan de samenleving een stuk
ingewikkelder. Effectieve schuldhulpverlening is een van de instrumenten die de
gemeente inzet om ondersteuning te bieden aan mensen die aansluiting met de
samenleving (dreigen te) verliezen.
In het beleidsplan maakt de gemeentekenbaar op welke wijze de gemeente Nieuwkoop
inwoners met schulden helpt.
Hulp bij schulden bespaart kosten op de lange termijn
Effectieve schuldhulpverlening kan leiden tot kostenbesparing op andere terreinen (bijv.
minder huisuitzettingen). Bovendien draagt het bij aan het verbeteren van de
levensomstandigheden van betrokkenen.
Snellere schuldsanering door invoering van het saneringskrediet en herfinanciering
De invoering van het saneringskrediet is minder arbeidsintensief dan reguliere
schuldbemiddeling. Voor de klant is een saneringskrediet of herfinanciering heel
overzichtelijk omdat ze maar één schuldeiser overhouden en dat is de krediet bank.
Schuldeisers gaan eerder akkoord als ze in één keer worden afbetaald in plaats van
verspreid over 36 maanden. Ze lopen niet de kans dat de schuldenaar halverwege het
schuldbemiddelingstraject stopt met betalen. Door een eenmalige storting in het
Garantiefonds loopt de gemeente geen financieel risico.
De gemeenteraad is bevoegd
Op grond van de gemeentewet en artikel 2 van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening heeft de gemeenteraad een kaderstellende bevoegdheid.
Kanttekeningen
Geen.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Deelname aan het garantiefond levert weinig risico op. De gemeentelijke bijdrage aan het
garantiefonds is eenmalig, tenzij het garantiefonds uitgeput raakt. In de historie van het
Garantiefonds is het nog nooit gebeurd dat het Garantiefonds bijgevuld moest worden.
De omvang van het garantiefonds moet minimaal 33% zijn van het uitstaande saldo van
de kredieten die gedekt zijn door het garantiefonds. Als het saldo lager is, moet worden
bijgestort. Het saldo was per 1-1-2012 138% van het saldo van de kredieten. De dekking
is dus ruim.

4

Pagina 5 van 5

Financiële / Personele / Juridische consequenties
Uitgave schuldhulpverlening april 2012 tot en met december 2012:
2012
Begroot
Uitgaven t/m oktober 2012

€ 28.472,-€ 17.300,--

Verwachte uitgave november en december
Restant

€ 5.000,-€ 6.172,--

De uitgaven voor de schuldhulpverlening in de periode 1 januari t/m 1 april 2012 zijn
verantwoord en afgewikkeld door de ISDR .
In de begroting voor 2013 is een bedrag van € 51.822,-- begroot voor
schuldhulpverlening. De kosten van het garantiefonds á € 15.367,77 kunnen hieruit
gefinancierd. De verwachting is dat het aantal aanvragen in 2013 zal stijgen vanwege de
economische situatie. Zonodig zullen wij u hierover in de voorjaarsrapportage nader
informeren.
2013
Verwachte uitgaven trajecten
Bijdrage garantiefonds
Budgetcursussen
Begroot

€ 32.454,-€ 15.368,-€ 4.000,-€ 51.822,--

Communicatie / Participatie
Na vaststelling van het beleidsplan door de gemeenteraad publiceren we deze op
gemeentelijke website en op overheid.nl. Op de gemeentelijke website is informatie
beschikbaar over schuldhulpverlening.
Voor de jaarlijkse terugkoppeling aan de raad maken wij gebruik van de jaarrapportage
van Plangroep, dit is de organisatie die namens Alphen aan den Rijn het grootste
gedeelte van de trajecten voor schuldhulpverlening uitvoert.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Nieuwkoop 2012 - 2016.
Advies meningsvormende raad II van 17 januari 2013
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk
in de volgende besluitvormende raadsvergadering.
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