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Raadsvergadering Agendanummer:

Onderwerp: De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Steenbergen 2021

Steenbergen; 8 maart 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
In dit voorstel wordt u geïnformeerd over de wijziging van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs). De beleidskaders hiervoor heeft u vastgesteld in het Beleidsplan 
Schuldhulpverlening Brabantse Wal 2020-2024. De praktische uitwerking van dit plan wordt u ter 
informatie aangeboden in de bijlagen bij dit voorstel. Tevens wordt de Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening gemeente Steenbergen 2021 ter besluitvorming aan u aangeboden. De stukken 
worden een jaar later vastgesteld met terugwerkende kracht als gevolg van prioritering van 
werkzaamheden tijdens Covid-19.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2021 hebben 
gemeenten een zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de 
transformatieopgave in het sociaal domein, privacywetgeving en de vernieuwing van de Wgs, gaven 
aanleiding tot het opstellen van een nieuw beleidsplan 2020-2024. De complexe problematiek 
vraagt een meer integrale benadering. Uitvoeringsafspraken met partners en organisaties, wie waar 
verantwoordelijk voor is en hoe, worden in navolging van het beleidsplan in dit uitvoeringsplan 
beschreven. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij 
verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over 
de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

2. Achtergrond
Met dit uitvoeringsplan gemeentelijke schuldhulpverlening worden acties in de tijd weggezet om 
uitvoering te geven aan de nieuwe kaders uit het reeds vastgestelde beleidsplan 
schuldhulpverlening. Daarnaast wordt door het vaststellen van de verordening helderheid verschaft 
in het maximaal aantal weken wachttijd dat de gemeente hanteert indien een persoon zich tot het 
college wendt voor schuldhulpverlening.

3. Overwegingen
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen 
termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet 
besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt.

4. Middelen
Gemeenten hebben bij schuldhulpverlening de regie in handen. Zij kunnen zelf prioriteiten stellen 
en kiezen hoe zij de schuldhulpverlening willen organiseren.

www.gemeente-steenbergen.nl



Voor de financiering van de schuldhulpverlening kunnen gemeenten gebruik maken van het fictief 
budget bijzondere bijstand. Dit budget is onderdeel van de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds.

Ook kunnen gemeenten eigen middelen inzetten. Schuldhulpverlening is een open-eind regeling. 
Jaarlijks is C 55.000 begroot voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Indien hiervan wordt 
afgeweken, wordt er via de reguliere P en C cyclus over gerapporteerd. Op dit moment zijn er geen 
financiële gevolgen bij het vaststellen van dit plan. De acties zoals beschreven in het overzicht 
kunnen worden opgestart vanuit bestaande capaciteit. In dit plan worden een aantal zaken nog 
nader uitgezocht, zoals bijvoorbeeld invoering van de 'vroeg erop af aanpak en ondersteuning 
ZZP'ers. Afhankelijk van de lokale situatie en de gewenste uitvoering zou dit mogelijk gevolgen 
kunnen hebben voor de (lokaal) benodigde inzet. Vanzelfsprekend worden dergelijke keuzes eerst 
voorgelegd ter besluitvorming.

5. Risico's
n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak
De acties zoals beschreven in het overzicht in het uitvoeringsplan kunnen worden opgestart vanuit 
bestaande capaciteit. In dit plan worden een aantal zaken nog nader uitgezocht, zoals bijvoorbeeld 
invoering van de 'vroeg erop af aanpak en ondersteuning ZZP'ers. De termijn in de verordening 
wordt momenteel al gehanteerd, maar moet vanwege de wetswijziging formeel lokaal vastgesteld 
worden.

7. Voorstel

1. Kennisnemen van uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2020-2024.
2. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Steenbergen 2021 vast te stellen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaŗŵ-^^^v-. de bulţgemeş^ter,

elt, MBA
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