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Aan de raad, 

1. Inleiding 

Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Met deze wet is 
schuldhulpverlening voor alle gemeenten een wettelijke taak geworden. Voordien werd de aangeboden 
schuldhulpverlening geacht te behoren tot de zorgplicht, die de gemeente heeft voor haar burgers. 
De nieuwe wet is een kaderwet waarin vooral is uitgewerkt wat gemeenten verplicht zijn te doen. In de 
wet is o.a. opgenomen, dat door de gemeenteraad een beleidsplan wordt vastgesteld. Gemeenten 
houden een grote beleidsvrijheid in de wijze waarop zij hun dienstverlening op het gebied van 
schuldhulpverlening organiseren. 

De schuldhulpverlening wordt in onze gemeente uitgevoerd door de ISD Brabantse Wal. Een aantal taken 
is aan verschillende ketenpartners opgedragen, zoals de Kredietbank West-Brabant. De gemeente voert 
echter de regie. Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening werkt de gemeente conform de gedragscode 
van de Nederlandse vereniging voor volkskrediet (Nvvk). 

Bijgaand plan is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten die zijn aangesloten bij de 
Kredietbank West-Brabant. In het plan is rekening gehouden met de bezuinigingen door het rijk op het 
terrein van schuldhulpverlening. Ter uitvoering van het plan zijn inmiddels door uw college beleidsregels 
vastgesteld, welke ter kennisname zijn bijgevoegd. 

2. Achtergrond 
Het beoogd maatschappelijk effect is een efficiënte en effectieve schuldhulpverlening bieden met een 
toename van het aantal succesvolle schuldhulpverleningstrajecten tot gevolg. Effectieve 
schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om 
te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. 

De gemeente Steenbergen streeft naar een effectievere en snellere afhandeling van de 
schuldenproblematiek van al de inwoners. Dit doet de gemeente niet zelf maar heeft uitbesteed aan 
onder andere de Kredietbank West-Brabant. Deze professionele organisatie is gespecialiseerd in het 
helpen en ondersteunen van mensen met schulden. Om goed te kunnen helpen is er in de gemeente 
Steenbergen een samenwerkingsverband tussen de Kredietbank West-Brabant, de ISD Brabantse Wal 
en het algemeen maatschappelijk werk Traverse. ISD Brabantse Wal zorgt voor de intake en 
doorverwijzing. De Kredietbank West-Brabant onderhandelt met schuldeisers om tot oplossing van de 
schulden te komen en Traverse zorgt voor de psychosociale begeleiding tijdens de verschillende 
processen, cursussen en de verwijzing. 

Ter inzage ligt: 



Aan het bijgaande plan gemeentelijke schuldhulpverlening ligt de volgende visie ten grondslag: 
Een duurzame oplossing dankzij een integrale aanpak. 

Deze visie steunt op vier uitgangspunten: 
1. De schuldenaar is probleemeigenaar. 
2. Het schuldenpakket, motivatie en vaardigheden van de aanvrager bepalen het maximaal 

haalbare. 
3. Dankzij een integrale aanpak heeft schuldhulpverlening een duurzaam effect. 
4. Door aandacht voor preventie en nazorg wordt het (opnieuw) ontstaan van schulden voorkomen. 

Schuldhulpverlening moet bestaan uit een integrale aanpak. 
De belangrijkste consequentie hiervan is, dat er niet alleen aandacht voor de financiële problematiek van 
de persoon met schulden is, maar ook voor de eventuele daarmee samenhangende immateriële 
problematiek. 

De nieuwe wet biedt ruime beleidsvrijheid voor het inrichten van schuldhulpverlening, maar beperkte 
financiële middelen vragen wel om specifieke beleidskeuzes. 
Financiering van de gemeentelijke schuldhulpverlening geschiedt middels de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. 

Schuldhulpverlening kent een brede toegankelijkheid, maar een selectiever aanbod. 
Dit betekent overigens niet, dat iedereen die zich meldt voor schuldhulpverlening, wordt opgenomen in 
een schuldregeling. Het aanbod wordt afgestemd op de motivatie en de vaardigheden van de persoon. 

Preventie en nazorg maakt onderdeel uit van schuldhulpverlening. 
Het doel van preventie en nazorg is te komen tot (meer) bewustwording bij mensen, om te voorkomen dat 
zij (opnieuw) financiële verplichtingen aangaan die niet betaald kunnen worden, waarmee belemmeringen 
voor participatie en/of maatschappelijke kosten worden voorkomen. 

Schuldhulpverlening loont. 
Wetenschappelijk is aangetoond, dat schuldhulpverlening loont. Gemiddeld genomen levert een euro 
inzet aan schuldhulp een besparing (vermeden kosten) van minmaal 0 1,70 tot maximaal 0 2,60 op 
andere terreinen op. Hoe hoog de baten zijn, is sterk afhankelijk van de sociale infrastructuur, de 
efficiëntie in schuldhulpverlening, de economische situatie en de populatie in een gemeente. 

Traverse is een belangrijk partner voor de gemeente op het terrein van schuldhulpverlening, zij maken 
deel uit van het meldpunt schuldhulpverlening en bieden voornamelijk 

3. Overwegingen 
De wet schrijft voor, dat door de gemeenteraad een beleidsplan voor een periode van ten hoogste vier 
jaar wordt vastgesteld waarin richting wordt gegeven aan integrale schuldhulpverlening. 

4. Middelen 
De middelen voor de gemeentelijke schuldhulpverlening maken onderdeel uit van de algemene uitkering 
(gemeentefonds). Deze middelen zijn niet als zodanig één op één geoormerkt. Wanneer 
schuldhulpverlening onderdeel uitmaakt van re-integratie, worden de kosten hiervan gefinancierd uit het 
Participatiebudget. De schuldhulpverlening is (net als bij de bijstand) een open-eind regeling. In de 
begroting van de ISD Brabantse Wal is hiervoor een bedrag opgenomen. Indien hiervan wordt 
afgeweken, wordt er via de reguliere PenC cyclus over gerapporteerd. 
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5. Risico's 
N.v.t. 

6. Aanpak 
Het advies van de cliëntenraad ISD Brabantse Wal is separaat bijgevoegd. 
Bekendmaking van het plan geschiedt in de Steenbergse Bode. 

7. Voorstel 
Het Plan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 - 2015 vast te stellen.. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

Ô 
drs. S.C.C.M. Bolten r. J.M.W.H. Leloux 
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