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Voorgesteld Besluit 
 
Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012 – 2016 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2012 vast 
te stellen met de daarin genoemde uitgangspunten: 
1. een integrale benadering, waarbij er niet alleen oog is voor de financiële problemen van de cliënt, 

maar ook voor daarmee samenhangende immateriële problemen; 
2. een brede toegankelijkheid tot schuldhulpverlening, maar niet zonder grenzen. Er wordt een groot 

beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en motivatie van cliënten; 
3. individueel maatwerk, waarbij een passende vorm van hulpverlening wordt aangeboden dat aansluit 

bij de situatie van de cliënt; 
4. een duurzame totaalaanpak van de schuldenproblematiek met aandacht voor preventie, curatie en 

nazorg, waarbij professionals invulling geven aan het curatieve deel en vrijwilligers een centrale rol 
vervullen in de preventie- en nazorg activiteiten; 

5. een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening binnen de kaders van de Wgs en de eisen van de 
NVVK; 

6. korte wacht- en doorlooptijden; 
7. het duurzaam vergroten van de financiële zelfredzaamheid van cliënten. 

 
 
Samenvatting 
 
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft gemeenten de wettelijke 
verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. Gemeenten worden verplicht gesteld een beleidsplan op 
te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners in de gemeente. In dit 
beleidsplan zal hiervoor de basis worden gelegd en worden de hoofdzaken van het door de gemeente te 
voeren beleid vastgelegd. Sleutelwoorden hierbij zijn: integrale aanpak, brede toegankelijkheid, eigen 
kracht, individueel maatwerk, preventie, vroegsignalering, zelfredzaamheid, vrijwilligers en duurzaamheid. 
In dit plan wordt schuldhulpverlening vanuit verschillende perspectieven benaderd en worden 
uitgangspunten geschetst om deze problematiek duurzaam aan te pakken.  
 

 
Bijlagen 
- Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 
- Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 
- Schuldhulpverlening intern uitvoeren vs. aanbesteden 
- Beknopt cijfermatig overzicht 
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Harmonisatie 
Schuldhulpverlening was al geharmoniseerd sinds 1 januari 2011.  
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel van dit beleidsplan is met ingang van 1 juli 2012 te voldoen aan de nieuwe Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening en richting te geven aan de wijze waarop integrale schuldhulpverlening in Stichtse 
Vecht wordt vormgegeven. Hierbij staan wij voor de uitdaging om met minder budget meer mensen met 
schulden effectiever te helpen.  
 
Het is voor Stichtse Vecht van maatschappelijk belang dat inwoners met problematische schulden worden 
geholpen, omdat schulden zeer diep ingrijpen op het privéleven van mensen en veel andere problemen 
teweeg brengen, zoals huisuitzettingen, psychische klachten, eenzaamheid en sociale isolatie. Ook zijn 
schulden een risicofactor om in de criminaliteit te geraken en vormen schulden een belemmering om te 
participeren in de samenleving. Daarom is het van belang dat schulden vroegtijdig worden gesignaleerd 
en op integrale wijze worden aangepakt.  
 
Argumenten 
Het beleidsplan beschrijft in hoofdlijnen op welke wijze schuldhulpverlening in Stichtse Vecht wordt 
vormgegeven en dient als basis voor de vraag welke dienstverlening wij bieden aan de inwoners van 
Stichtse Vecht. In het plan:  

- wordt de huidige werkwijze verankerd; 
- wordt er geschetst wat we willen bereiken en welke richting we willen opgaan; 
- en wordt er een strategie geschetst om het gewenste resultaat te bereiken. 

 
Communicatie 
Bij de uitwerking van het beleid worden externe ketenpartners betrokken en zal er meer interne 
afstemming plaatsvinden tussen de WMO en sociale zaken. 
 
Financiën en risico’s 
Het budget voor schuldhulpverlening in de meerjarenbegroting bedraagt € 167.267,-. Uitgangspunt is  dat 
schuldhulpverlening binnen dit budget wordt uitgevoerd. Door het toenemende beroep op 
schuldhulpverlening en de forse bezuinigingen is er een risico dat dit budget ontoereikend is. Sinds dit jaar 
is er ongeveer 40% minder budget beschikbaar ten opzichte van voorgaande jaren, doordat de tijdelijke 
extra financiële middelen vanuit het rijk (die in 2009, 2010 en 2011 beschikbaar zijn gesteld) met ingang 
van 1 januari 2012 zijn verdwenen en doordat het reguliere budget is geslonken. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat bezuinigen op schuldhulpverlening leidt tot hogere maatschappelijke 
kosten op zaken als uitkeringen dakloosheid, huisuitzettingen, maatschappelijke opvang, afsluiten gas 
water licht, maatschappelijk werk en GGZ (zie beleidsplan). Door meer aandacht voor preventie en nazorg 
en de inzet van vrijwilligers kan dit risico worden ingeperkt en kan worden gezorgd dat problematische 
schulden en daarmee aanverwante maatschappelijke problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
Vervolg 
Na het vaststellen van dit beleidsplan zullen ter uitvoering van dit beleidsplan door ons college  
beleidsregels worden vastgesteld. Vervolgens zal in samenwerking met lokale organisaties er naar 
toegewerkt worden dat er dit jaar al vrijwilligers worden ingezet bij de schuldhulpverlening. Ten slotte 
wordt er een aanbestedingsprocedure gehouden ten behoeve van de uitvoering van de 
schuldhulpverlening vanaf 1-01-2013. Jaarlijks wordt uw raad over de stand van zaken geinformeerd via 
de raadsinformatiebrief. 
 
 
3 juli 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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