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Vraag 1 
Hoeveel trajecten c.q .cliënten van schuldhulpverlening waren er in 2016 en wat waren de gemiddelde 
kosten per traject c.q. cliënt? 
 
Antwoord 1 
De gemiddelde kosten per traject of cliënt, zijn sterk afhankelijk van de duur en de omvang (aantal 
ingezette producten) van het schuldhulpverleningstraject. 
Op 1 januari 2016 waren er 311 actieve dossiers bij schuldhulpverlening. In 2016 zijn er 156 nieuwe 
aanvragen binnen gekomen en 189 dossiers beëindigd.  
Uit een analyse van Stratech van de programmabegrotingen komt naar voren dat de G32 gemiddeld 
11,76 euro per inwoner besteden aan schuldhulpverlening. Uit eerder onderzoek van Regioplan en de 
Hogeschool van Utrecht bleek dat het gemiddelde (in 2010) nog hoger lag, namelijk 14 euro per inwo-
ner. Ook bij dit onderzoek betrof het met name gemeenten met meer inwoners dan onze gemeente. 
Indien we ons baseren op de analyse van Stratech en onderzoek van Regioplan dan komen de kosten 
voor onze gemeente in 2018 uit op € 750.000,-- tot € 880.000,--. De kosten voor schuldhulpverlening 
liggen in onze gemeente echter veel lager liggen dat het landelijk gemiddelde. De kosten zijn geba-
seerd op onze eigen ervaringen uit afgelopen jaren in combinatie met een onafhankelijk formatie cal-
culatiemodel.  
 
Uit een empirisch onderzoek van onderzoeksbureau Regioplan en Hogeschool Utrecht naar de kosten 
en baten van schuldhulpverlening, blijkt dat elke euro die gemeenten uitgeven aan schuldhulpverle-
ning gemiddeld tussen de € 1,70 en € 2,60 aan kostenbesparing oplevert op zaken als uitkeringen 
(WWB, WW), dakloosheid, huisuitzettingen, maatschappelijke opvang, afsluiten gas water licht, maat-
schappelijk werk, GGZ en betalingsregelingen met woningcorporaties.  
(bron: Schuldhulpverlening loont! Onderzoek naar de kosten en baten van de schuldhulpverlening, 
Amsterdam 2011 )  
 
 
Vraag 2 
In het raadsvoorstel staat dat het aantal is afgenomen. Ten opzichte van welke cijfers en met welke 
aantallen is het afgenomen? 
 
Antwoord 2 
In 2017 zijn er tot nu toe (peildatum 2 oktober 2017) 103 nieuwe aanvragen binnengekomen. In 2016 
zijn in het hele jaar 156 nieuwe aanvragen binnengekomen. In 2017 zagen we een piek in de maand 
februari, waarin 24 nieuwe aanvragen binnen kwamen. De gemiddelde instroom 2017 is te schatten 
op zo’n 8 aanvragen per maand. Dit betekent dat de verwachting is dat er maximaal nog zo’n 24 aan-
vragen binnen zullen komen. Dit zijn 30 aanvragen minder dan in 2016.  
Op dit moment heeft de gemeente 210 actieve schuldhulpverleningsdossiers. In dezelfde periode in 
2016 waren dit 306 dossiers.  
 
 
Vraag 3 
Volgens het voorstel zijn echter de hulpvragen wel meer specialistisch en zwaarder geworden. Wat is 
hiervan de reden? 
 
Antwoord 3 
De aanvragen zijn niet specialistischer en zwaarder geworden dan ze voorheen al waren. De aanvra-
gen die binnen komen bij de specialistische schuldhulpverlening horen ook steeds meer echt bij de 
specialisten. Dit is verklaarbaar door de toename van aanvragen voor vrijwillige budgetmaatjes, waar-
bij de meer enkelvoudige hulpvragen worden afgehandeld. Dit betekent dat we voorzichtig kunnen 
stellen dat de specialistische schuldhulpverlening meer aanvragen behandelt die daadwerkelijk be-
doeld zijn voor de specialisten en er een kanteling lijkt plaats te vinden richting vroegsignalering en 
preventie. 
 



Vraag 4 
Als de aantallen afnemen. Kun je concluderen dat we op de goede weg zitten. Wat is dan de reden 
van deze pilot en waarom zetten we de ingeslagen weg niet voort? 
 
Antwoord 4 
We zetten de ingeslagen weg zeker voort. Met dit voorstel breiden we die ingeslagen weg uit. 
Vanwege het beperkte budget in de opstartfase van preventie en vroegsignalering van schuldhulpver-
lening, is afgesproken dat bij doorverwijzingen naar vroegsignalering en preventie, de vraagstelling 
altijd een verband dient te hebben met een eventueel op te starten schuldhulpverleningstraject, dan 
wel ter voorkoming daarvan. 
Dit betekent echter dat laagdrempelige en goedkope inzet op relatief kleine financiële problemen nu 
niet of nauwelijks mogelijk is. In het kader van vroegsignalering en preventie van financiële problemen, 
is dit echter wel wenselijk en noodzakelijk.  
De opstartfase is erg smal ingezet, met de pilot willen we juist de hulp uitbreiden die de inwoners no-
dig hebben om meer zelfredzaam te worden, financiële problemen te voorkomen of vroegtijdig aan te 
pakken. Er is nog veel winst te behalen binnen vroegsignalering en preventie. 
 
 
Vraag 5 
Wat is de onderverdeling van het ter beschikking te stellen budget? (Loon, inhuur etc.) 
 
Antwoord 5 
Deze onderverdeling van de kosten is terug te vinden in de offerte die namens de uitvoerende organi-
satie is ingediend. De ingediende offerte vindt u bij de collegestukken van de vergadering d.d. 12 sep-
tember jl. U kunt deze opvragen zoals gebruikelijk is bij door het college behandelde stukken. 
 
 
Vraag 6 
Er is volgens het voorstel sprake van een pilot en een voortraject. In een eerdere vraag heb al naar 
aantallen gevraagd, maar is er ook een evaluatie van het voortraject en zo ja waar kan ik die vinden 
en zo nee waarom is dat niet gedaan? 
 
Antwoord 6 
Het zogenoemde voortraject of de opstartfase, is geëvalueerd. Op 12 september jl heeft het college 
deze evaluatie ter kennisname aangenomen. U kunt deze opvragen zoals gebruikelijk is bij door het 
college behandelde stukken. 
 
 
Vraag 7 
In mijn ogen is een pilot een klein probeersel c.q. projectje maar wat gaan we dan proberen als we al 
een voortraject gehad hebben? 
 
Antwoord 7 
Het antwoord op deze vraag heeft een relatie met het antwoord op vraag 4. Het voortraject betrof een 
opstartfase met een beperkt budget. Het voortraject geeft aanleiding tot verder uitbreiding en dat ge-
ven we vorm met deze pilot. Zo gaan we een vroegsignaleringsplan realiseren, ondersteuning bieden 
aan specifieke doelgroepen, aandacht geven aan laaggeletterdheid, preventieactiviteiten op scholen 
bieden. 
Met deze pilot streven we behalve inhoudelijke doelstellingen, ook een aantal leereffecten na die onze 
gemeentelijke organisatie de komende jaren helpen bij het implementeren van het dienstverlenings-
model. De pilot levert een bijdrage aan het ontwikkelen van de gemeentelijke rol van beleidsregisseur 
en de rol van uitvoeringsregisseur die wordt uitgevoerd door een partij in het veld. In dit voorstel is dat 
Leef, voor het specifieke onderdeel preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening. We investeren 
hiermee in onze gemeentelijke organisatie als lerende organisatie, gericht op ontwikkeling en innova-
tie. 


