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Gevraagde beslissing(en)
Het beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 vast te stellen (zie bijlage).
Inleiding
Armoedebeleid heeft een hoge prioriteit bij de gemeente en het rijk. Het beleidskader minimabeleid
2017-2020 Langedijk en Heerhugowaard is 9 mei 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het
beleidskader schuldhulpverlening is één van de instrumenten waarmee de gemeente armoede kan
bestrijden.
Waarom een nieuw beleidsplan?
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft de gemeente een zorgplicht op het terrein van
schuldhulpverlening. In deze wet is geregeld dat de gemeenteraad periodiek, voor ten hoogste vier
jaar, een beleidsplan vaststelt dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening.
Het beleidsplan bevat de hoofdlijnen van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale
schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.
Het vorige beleidsplan had betrekking op de periode 2012-2016 en er is tot op heden in de geest
ervan gehandeld, maar het is tijd voor een actualisatie. Deze actualisatie biedt de kans om het beleid
te herijken aan de huidige ontwikkelingen op het vlak van schuldhulpverlening.
Beoogd resultaat
Het Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 beschrijft de ambities van de gemeente Langedijk
op het terrein van schuldhulpverlening. De beoogde resultaten van dit beleidskader zijn:

preventie: Het voorkomen dat mensen in de schulden terecht komen;

vroegsignalering: Het op tijd vinden en ondersteunen van mensen om te voorkomen dat hun
problemen groter worden;

stabilisatie: Het ondersteunen van mensen met schulden, zodat hun problemen zich niet
verergeren;

oplossen: Het ondersteunen van mensen met problematische schulden door middel van
schuldregeling, zodat zij uitzicht krijgen op een schuldenvrije toekomst;

nazorg: Het voorkomen dat mensen na een schuldregeling opnieuw in de problemen komen.
Middels de cyclus van Schuldhulpverlening, welke bestaat uit vijf fasen, werken we aan een vijftal
innovatieve projecten in deze uitvoeringsperiode:
1. preventie: eenvoudige toegang tot financieel advies;
2. vroegsignalering: organiseren vroegsignalering;
3. stabilisatie: afstemmen werkprocessen gemeente en bewindvoerders;
4. oplossen: instellen Financieel Fonds;
5. nazorg: organiseren Zelfhulpnetwerk.
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Argumenten
1.1

Het is belangrijk om schulden te voorkomen en op te lossen, omdat het hebben van schulden
zeer ingrijpend is.
Schulden zijn voor mensen een bron van stress. Mensen die in de schulden zitten zinken
steeds verder weg en hun zorgen en stress worden steeds groter. Uit wetenschappelijk
onderzoek is gebleken dat schulden een bron zijn van tal van sociale, fysieke en psychische
problemen. Schulden leiden bovendien tot hoge kosten voor de schuldenaar zelf maar ook
gemeenten, werkgevers en schuldeisers.
Enerzijds doordat meer mensen een beroep doen op schuldhulpverlening en de inschakeling
op de arbeidsmarkt bemoeilijkt wordt indien er schulden zijn. Maar ook als een gezin uit huis
wordt gezet als gevolg van schulden, brengt dit kosten met zich mee. Denk aan de kosten van
de maatschappelijke opvang, maar ook aan de inzet van instanties als maatschappelijk werk en
jeugdzorg die in actie moeten komen. Uit een Nibud-onderzoek bleek dat 79% van de
ondervraagde bedrijven werknemers heeft met financiële problemen. De kosten voor
werkgevers lopen snel op, onder andere door verlies aan productiviteit van de werknemer. Ook
de organisaties die te maken hebben met betalingsachterstanden, willen het ontstaan van
problematische schulden liefst voorkomen. Zij hebben veel kosten aan incasso van
achterstanden en als er een schuldregelingstraject wordt gestart, schelden zij vaak, vrijwillig of
wettelijk verplicht, een deel van de schulden.

1.2

De preventie speel een belangrijke rol in het oplossen en voorkomen van schulden.
Humanitas werkt met vrijwilligers die gekoppeld worden aan mensen die dit willen en die
(dreigende) schulden hebben voordat het escaleert. Ook gaat men zich specifiek richten op
jongeren. Er is een goede samenwerking tussen Humanitas, Halte werk, het sociaal team en
het Formulierenpunt. Op basis van tussentijdse voortgangsgesprekken en jaarlijkse contracten
wordt de inzet van Humanitas bepaald en geëvalueerd. De afgelopen periode is er sprake
geweest van een groei in het aantal koppelingen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.
Communicatie
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022
gepubliceerd.
Participatie (Interactief werken)
Uitvoering van het beleidskader Schuldhulpverlening krijgt vorm doordat we ons richten op een sterk
netwerk van maatschappelijke en commerciële partners, waarmee we voorkomen dat de klant tussen
wal en schip raakt. We voeren de regie, zoeken de verbinding en faciliteren het doel dat de wet
beoogt. We verwijzen onderling door, delen kennis en er is ruimte voor innovatie
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Financiën
Begroting
beleidskader
2019 - 2022
€ 200.000
€ 13.700
€ 213.700

Beschikbare
middelen 2018

Begrotin
g 2017

€ 200.000
€ 13.700
€ 213.700

€ 200.000
€ 13.700
€ 213.700

Humanitas Thuisadministratie
30.000
€ 18.000

€ 30.000

€

20.000

€ 18.000

Totaal Budget

€ 243.700

€ 233.700

€ 231.700

Bewindvoeringskosten
Inkomensbeheer
Totaal

Toelichting:
Het financiële kader Schuldhulpverlening maakt deel uit van het Beleidskader Minimabeleid
2017-2020 en wordt per kwartaal afgerekend met Halte Werk. Met uitzondering de inzet door
Humanitas. De kosten daarvan maken onderdeel uit van de gemeentebegroting.
De kosten voor de bewindvoering worden uit de bijzondere bijstand betaald door Halte werk. In maart
2019 start de pilot Procesverbetering Bewindvoering, waarmee efficiency en kostenbesparing word
beoogd. Voorlopige resultaten worden vanaf 2020 inzichtelijk. De pilot loopt tot en met 2022, omdat
een bewindvoeringstraject gemiddeld 4 jaar duurt.
Het budget voor de thuisadministratie (Humanitas) dient verhoogd te worden met € 10.000, zodat
Humanitas 30 koppelingen kan realiseren. In 2019 wordt daarbij ook specifiek ingezet op jongeren.
Binnen de beschikbare resterende subsidiemiddelen is daartoe financiele dekking.
Vervolgstappen
Niet van toepassing.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 Gemeente Langedijk.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L. Kompier
burgemeester

Raadsvoorstel Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022
3

Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

19
Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nummer 43;

b e s l u i t:

Het beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L. Kompier
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