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Onderwerp 

Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 

 

Beslispunten 
1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vast te stellen; 
2. De verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen. 

 

Inleiding 

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening stelt de gemeenteraad een beleidsplan 

schuldhulpverlening vast, voor een maximale periode van 4 jaar. 

 

Samenvatting 

In het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 staan de kaders van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening uitgeschreven. Het beleidsplan bevat twee doelstellingen: 

1. Het voorkomen van problematische schulden; 

2. Snelle en deskundige dienstverlening aan inwoners met problematische schulden. 

Onder beide doelstellingen staan nieuwe initiatieven benoemd die ons aanbod schuldhulpverlening 

versterken en uitbreiden. 

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

 

Beoogd effect 

Minder huishoudens met problematische schulden in West Betuwe. 

 

Argumenten 

1.1 Een beleidsplan schuldhulpverlening is verplicht 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om de raad een beleidsplan 

schuldhulpverlening vast te laten stellen. 

 

1.2 Het beleidsplan schuldhulpverlening geeft richting aan de inzet van instrumentarium en middelen. 

Het beleidsplan schuldhulpverlening geeft het kader weer voor de dienstverlening op het gebied van 

schuldhulpverlening. 
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2.1 Een verordening beslistermijn is verplicht. 

Artikel 4a lid 3  van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een 

verordening beslistermijn vast te stellen. 

 

2.1 De verordening beslistermijn is conform de modelverordening van de VNG. 

De VNG biedt voorbeeldverordeningen aan. De verordening beslistermijn West Betuwe is nagenoeg 

een kopie van de VNG modelverordening beslistermijn. 

 

Kanttekeningen 

2.1 Hoewel het niet direct uit de verordening blijkt is het streven om zo snel mogelijk een besluit te 

nemen. 

De in de verordening genoemde termijn van 8 weken is de maximale termijn. Deze is gekozen omdat 

het kunnen nemen van een besluit afhankelijk is van het ontvangen van informatie van externen. Het 

streven blijft om zo snel mogelijk tot een besluit te komen. 

 

Financiën 

De financiën die nodig zijn voor de huidige dienstverlening en de nieuwe initiatieven kunnen opgevangen 

worden binnen de huidige begroting. 

 

Communicatie 

Op verschillende manieren maken we de mogelijkheden van schuldhulpverlening bekend: via de 

gemeentelijke website, via social media en via intermediairs. 

 

Uitvoering/Planning 

Na vaststelling van het beleidsplan schuldhulpverlening wordt er in de tweede helft 2021 een 

uitvoeringsplan schuldhulpverlening vastgesteld. 

 

Evaluatie 

Jaarlijks worden onderdelen van het instrumentarium schuldhulpverlening geëvalueerd.  

 

Risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

De behoefte aan 

schuldhulpverlening 

stijgt sterker dan 

verwacht 

financieel klein meer inzet 

instrumentarium 

schuldhulpverlening, 

dus meer kosten 

schuldhulpverlening 

monitoren 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2021, 

 

besluit: 

 

1. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 vast te stellen; 

2. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen. 

  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 28 september 2021, nummer 2021/091, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Koen Steenbergen   Servaas Stoop 

 

 


