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Onderwerp Reactie op ongevraagd advies ASD vroegsignalering schulden
Beste heer Korteweg ,
Bij brief van 28 januari 2021 hebt u een ongevraagd advies uitgebracht op het onderwerp vroegsignalering.
Bij deze reageren wij op dit advies.
Schuldenproblematiek is (helaas) een actueel onderwerp. Niet in de laatste plaats door de effecten van corona.
Goed dus dat u aandacht vraagt voor dit onderwerp. Twee elementen zijn van belang om eerst te benoemen
voordat wij reageren op de verschillende aanbevelingen die u doet.
1. Schuldhulpverlening blijft een recht. Wij kunnen niemand verplichten om schuldhulpverlening te accepteren. Wij
doen er binnen de grenzen van onze mogelijkheden alles aan om huishoudens met mogelijk problematische
schulden in beeld te krijgen. En om hen over te halen om gebruik te maken van de mogelijkheden van
schuldhulpverlening. Maar de uiteindelijke keus of ze daar gebruik van maken blijft hun eigen keus.
2. We werken al samen met de nodige organisaties om schulden te signaleren. Belangrijk is wel om dit te blijven
doen binnen de kaders van de AVG-wetgeving. Over het algemeen mogen gegevens uitsluitend worden
uitgewisseld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dus hoe nobel uitwisseling van gegevens ook is in het kader
van preventie van schulden, de AVG-wetgeving legt ons daar duidelijke kaders voor op.
In uw brief adviseert u ten eerste om een convenant met de BSR af te sluiten over vroegsignalering. In het Besluit
gemeentelijke schuldhulpverlening en in de Memorie van toelichting Wgs zijn zes signalen aangewezen, die het
college mag ontvangen om uit eigen beweging schuldhulpverlening aan te bieden: huur, drinkwater,
zorgverzekering, elektra, gas en warmte. Lokale belastingen staat daar niet tussen. De gedachte van een
convenant met BSR is interessant, maar het is dus nog wel zoeken op basis van welke grondslag we die
afspraken kunnen maken.
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Ten tweede adviseert u om te inventariseren bij welke organisaties schulden gesignaleerd kunnen worden, en met
deze organisaties afspraken te maken. Daar zijn we zeker mee bezig. Via Vroeg er op af, de vroegsignalering
binnen West Betuwe maken wij deze afspraken met partijen die achterstanden in vaste lasten constateren. In
september vorig jaar hebben we daar een regionaal convenant over afgesloten. Inmiddels is er ook een landelijk
convenant afgesloten. Dat biedt ons mogelijkheden om het regionale convenant uit te breiden met de partijen uit
het landelijke convenant. Wij blijven dus zoeken naar uitbreiding van ons netwerk voor Vroeg er op af.
U vraagt om inzet op het maken van afspraken met landelijke partijen als Belastingdienst en CJIB. De NVVK is
momenteel bezig met het maken van afspraken met landelijke organisaties als CJIB en Belastingdienst onder de
titel collectief schuldregelen. Die afspraken zijn bedoeld om sneller tot schuldregelingen te komen waar deze
organisaties bij betrokken zijn. Zodra die mogelijkheid er is gaan wij daar graag gebruik van maken.
U adviseert om te starten met laagdrempelige campagnes voor preventie/voorlichting over de mogelijkheden van
schuldhulpverlening. Dat lijkt ons een goede suggestie. De manier waarop wij dat willen doen werken we de
komende periode uit. Het zou prettig zijn over de verdere invulling met een delegatie van de ASD door te praten.
U vraagt ons om convenanten met scholen af te sluiten om jongeren vanaf groep 8 basisschool voorlichting te
geven over omgaan met geld. De inhoud van lesprogramma’s is een verantwoordelijkheid van de school. Wij
overleggen periodiek met de schoolbesturen. In een volgend overleg met hen willen wij uw aanbeveling wel onder
de aandacht brengen.
U vraagt ons verder bij schuldhulpverlening gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Via het aanbod van
Schuldhulpmaatje en Welzijn West Betuwe doen wij dit al. Als u andere concrete suggesties hebt horen we dat
graag.
U vraagt aandacht voor nazorg. In de trajecten schuldhulpverlening die wij aanbieden is dit standaard
opgenomen. We nemen daar een periode van 4 maanden voor, waarin verschillende contactmomenten zitten.
Als laatste adviseert u ons om te leren van andere gemeenten. Dat doen wij graag. Zeker in de regio Rivierenland
zoeken wij elkaar op en wisselen ervaringen uit. Daarnaast houden we andere gemeentelijke ontwikkelingen op
dit gebied in de gaten en kijken we of die binnen West Betuwe toe te passen zijn.
Tot zover onze inhoudelijke reactie op uw advies. We zouden het prettig vinden om mondeling met u door te
praten hoe we schuldhulpverlening zo goed mogelijk vorm kunnen geven. Hopelijk is daar in één van uw volgende
overleggen ruimte voor in te plannen.
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