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1 INLEIDING
1.1 Algemeen
Het aantal aanvragen om schuldhulpverlening neemt Iandelijk toe. Nieuwe doelgroepen
vragen om hulp. Door de economische recessie komen steeds meer huishoudens in
(problematische) schuldensituaties. In het verleden betrof dit vaak huishoudens met een
minimuminkomen, maar de Iaatste jaren komen steeds meer huishoudens met een modaal
inkomen in de problemen. Dit komt vaak door baanverlies in combinatie met een (hoge)
hypotheek.
Daarnaast worden grote wijzigingen doorgevoerd in het sociale domein. Het gaat om de
transitie van de jeugdzorg en de overheveling van de begeleiding uit de Algemene wet
bijzondere ziektekosten (Awbz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: WMO).
Deze transities brengen ons van een verzorgingsstaat naar een Iokaal zorgstelsel waarin
padicipatie voorop staat. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de totale ondersteuning
aan kwetsbare burgers, met uitzondering van de medische zorg. We verwachten dat deze operatie
een groot effect zal hebben voor:
* huishoudens met Iage inkomens die afhankelijk zijn van een of meerdere uitkeringen',
* huishoudens die te maken hebben met multiproblematiek',
* werkende minima met kinderen die ook gebruik moeten maken van zorg- en
welzijnsvoorzieningen.
Gemeenten st@an daarom nu voor de uitdaging om de integrale aanpak goed en efficiënt
vorm te geven. Een duurzame aanpak van de schuldhulpverlening is daar een belangrijk
onderdeel van.
1.2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Aanleiding voor deze wet
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: Wgs) in werking
getreden. Daarmee is de schuldhulpverlening een wettelijke basis gegeven en wordt de
effectiviteit van schuldhulpverlening vergroot. De Wgs geeft gemeenten de regierol om een
integraal aanbod van schuldhulpverlening tot stand te brengen. Daarbij wordt niet alleen
gekeken naar de schuldensituatie maar ook naar de achterliggende problematiek om in
combinatie met andere hulpverlening een effectieve en duurzame oplossing te zoeken.
Financiële zorgen in een huishouden geven stress. Naarmate financiële problemen groter
zijn, ontstaan er effecten op andere Ievensterreinen als spanning in relaties, het terugtrekken
uit vriendschappen of problemen bij het opvoeden van kinderen. Naast private effecten hebben
(problematische) schulden ook maatschappelijke effecten. Een huisuitzetting kan leiden tot
dakloosheid, toename van het aantal zwervers en gebruik van de maatschappelijke opvang.
Met bijbehorende gevolgen voor de openbare oçde en veiligheid. Afsluiting van nutsvoorzieningen
kan Ieiden tot gezondheidsproblemen. AI deze omstandigheden hebben een negatieve
uitwerking op de mogelijkheden voor padicipatie en sociale cohesie. Deze
effecten Ieiden ook tot hoge maatschappelijke kosten voor bijstandsuitkeringen,
huisuitzettingen, herinrichting ve|angende woonruimte, maatschappelijke opvang,
3
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openbare orde en veiligheid.
Schuldhulpverlening heeft met de inzet van budgetbehqer een direct netto rendement.
Het voorzi|t inwoners in de basisbehoeften voedsel, energie en onderdak. Onderzoek
van N. Jungmann & R. van Geuns, Hogeschool Utrecht/Regioplan (2011)
Schuldhulpverlening Ioontl, toont aan dat de inzet van schuldhulpverlening leidt tot
besparingen op andere terreinen. Deze zijn het hoogst op de
gebieden van het wonen en de uitkeringsverstrekking. Gemiddeld genomen bespaart f 1,0
voor de inzet van schuldhulp f 2,4 aan uitgaven op andere terreinen.
De keerzijde aan budgetbeheer is dat het de financiële huishouding van mensen overneemt.
Als gemeente zien we de inzet van budgetbeheer als tijdelijk, om stabilisatie te realiseren.
Daarnaast willen we instrumenten inzetten die de zelfredzaamheid van inwoners bevorderen.
De gemeente moet niet te snel in de hulpverlenersreflex schieten.
De gemeente plaatst schuldhulpverlening in het perspectief van de Wet werk en bijstand (WWB)
en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Via beide wetten vervùlt de gemeente
een zorgtaak. Beide wetten geven als opdracht zo veel mogelijk burgers te Iaten padiciperen.
Padicipatie in de samenleving vraagt een financieel stabiele situatie. Zonder dak boven je hoofd
Of middelen om in je basisvoorzieningen te voorzien, is arbeidspadicipatie Iastig. Laat staan
dat je actief aan re-integratie kunt werken of als vrijwilliger aan de slag kunt met maatschappelijk
nuttige taken. Problematische schulden belemmeren een volwaardige deelname Man de
samenleving. Ook zien we dat schulden tot hoge maatschappelijke kosten Ieiden. ''
Inhoud van de wet
De Wgs is een kaderwet. Dit betekent dat de gemeente ruime beleidsvrijheid ten aanzien
van de inrichting van de schuldhulpverlening heeft. Artikel 2 van de Wgs bepaalt:
1.
2.
3.
De gemeenteraad stelt een plan vasé dat richting geeft aan de integrale
schuldhulpverlening aan de inwoners van zln gemeente.
De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vierjaren
vasf. Het plan kan tussentlds gewlzigd worden.
Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid betrevende
integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die
ze niet kunnen betalen.
In het plan wordt in ieder geval aangegeven..
a. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode wenst te
behalen;
b. welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de kwaliteit te
borgen van de wlze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd,'
c. het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking tot de in
artikel 4, eerste Iid, genoemde periode, en
d. hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende mindefarige kinderen wordt
vormgegeven.
In het plan kan de gemeenteraad aangeven onder welke voo|aarden het college de
verzoeker verplicht over een basisbankrekening te beschikken.
|.
5.
Op grond van adikel 3 van de Wgs is het college verantwoordelijk is voor de uitvoering van
het plan. Verzoeken om schuldhulpverlening wordqn dan ook aan het college gericht.
4
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In de Wgs worden maximale wachttijden genoemd (in adikel 4). Bij een normale'
schuldensituatie moet binnen 4 weken na het verzoek tot schuldhulpverlening het eerste
gesprek plaatsvinden om de hulpvraag vast te stellen. Bij een crisissituatie is deze wachttijd
3 werkdagen.
Een belangrijk uitgangspunt van de Wgs is dat er sprake moet zijn van een brede toegang.
Schuldhulpverlening staat in beginsel open voor alle inwoners van Haaksbergen.
ondernemers.
Met de invoering van de Wgs is de Alg|mene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing op de
gemeentelijke schuldhulpverlening. Voorheen was dit niet het geval. Dit houdt in dat het
indienen van een aanvraag voor schuldhulpverlening juridische gevolgen heeft en de
procesgang naar bezwaar en beroep mogelijk is. De inwoner doet een schriftelijke aanvraag
voor toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Met de vaststelling van dit beleidsplan voldoet de gemeenteraad aan artikel 2 van de Wgs.
5



02 Bestuursboek - 443

Scan nummer 2 van 3 - Scanpagina 6 van 14

BELEIDSPLANINTEGRALE SCHULDHULPVERLENING
2012-2016
2 VISIE OP INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING
2-1 Visie
De uitvoering van integrale schuldhulpverlening is gebaseerd op de volgende vier
uitgangspunten:
1. de schuldenaar is zelf probleemeigenaar',
2. schuldenpakket, motivatie en vaardigheden van de schuldenaar bepalen het
maximaal haalbare;
3. dankzij een integrale aanpak heeft schuldhulpverlening een duurzaam effect;
4. door aandacht voor preventie en nazorg wordt het (opnieuw) ontstaan van
schulden voorkomen.
2.1.1 Probleemeigenaar
De zelfredzaamheid van een schuldenaar bepaalt het aanbod. Ondersteuning bij een
problematische schuldsituatie is niet onvoo|aardelijk. De gemeente Haaksbergen gaat uit
van de verantwoordelijkheid, kracht en creativiteit van de inwoners zelf. Bij problemen gaat
de gemeente ervan uit dat inwoners die zelf oplossen en waar nodig en mogelijk hun sociale
netwerk daarbij betrekken. Alleen in de situaties waarin dit niet voldoende is, voorziet de
gemeente in ondersteuning. In principe is dit collectief georganiseerd. de inzet van
professionals is het sluitstuk. Deze manier van denken hebben wij verwoord in de
verantwoordelijkheidsladder:
1 Mensen zorgen voor zichzelf, gebruiken hun eigen sociaal netwerk
2 Mensen zorgen voor elkaar, (mantelzorg, verenigingsleven)
3 Mensen maken met eigen geld gebruik van algemene voorzieningen
4 Collectieve voorzieningen worden waar nodig ingezet
6 Professionele inzet van de overheid als achte|ang/sluitstuk
Deze verantwoordelijkheidsladder bepaalt dat professionals alleen worden ingezet als dat echt
noodzakelijk is, hetzij om te helpen een probleem op te lossen, hetzij om te helpen nieuw: problemen
te voorkomen.
2.1.2 Aanpa|wer|ijze
Mensen met schulden zijn niet gelijk aan elkaar. Hieronder is een schema te vinden waarbij
een combinatie wordt gemaakt tussen de motivatie en vaardigheid van de schuldenaar en
welk traject daarbij past.
6
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2.1.3 lntegrale aanpak
Dankzij een integrale aanpak heeft schuldhulpverlening een duurzaam effect.
Voor veel schuldenaren geldt dat ze niet alleen een financieel probleem hebben, maar ook
andere daarmee samenhangende problemen. Landelijk onderzoek wijst uit dat zeker de helft
van de schuldenaren op het moment dat ze zich aanmelden bij de schuldhulpverlening ook
contact hebben met andere ondersteunende organisaties (maatschappelijk werk,
verslavingszorg, etc.).
Als zoveel schuldenaren te maken hebben met een combinatie van materiële en immateriële
problematiek, dan is het voor een duurzame oplossing van belang dat niet alleen de
financiën maar ook de andere problemen worden aangepakt. In de schuldhulpverlening
wordt een dergelijke samengestelde aanpak aangeduid met de term 'integrale
schuldhulpverlening''.
De gemeente Haaksbergen onderhoudt nauwe banden met ketenpadners zoals onder meer
het maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en
de verslavingszorg.
Van de schuldenaar wordt gevraagd dat hij zich op alle terreinen inzet waar de problematiek
speelt. Als een schuldenaar zich onttrekt aan de hulpverlening van bijvoorbeeld
verslavingszorg, dan is dat aanleiding om ook de (uitvoering van de) schuldhulpverlening te
staken.
BBR
Een kenmerkqnd onderdeel in de schuldhulpverlening is de BBR. Deze rekening wordt, in
opdracht van de gemeente, geopend als mensen niet in staat zijn om hun financiën zelf te
beheren. Bij deze constructie gaan alle inkomsten naar de Stadsbank en wordt aan de hand
van deze inkomsten met de betrokkenen een bestedingsplan opgesteld.
In het algemeen bestaat de BBR- aanpak uit de volgende onderdelen:
a. Vaste lasten (huur, gas, water, elektriciteit, zorgverzekering, verzekeringen, etc)
rechtstreeks betalen.
b. Mogelijke andere periodieke Iasten (aflossingen, abonnementen, etc.) rechtstreeks
betalen.
c. De resterende gelden worden omgerekend naar een weekbedrag voor
Ievensonderhoud. Dit bedrag wordt over het algemeen uitbetaald via een pasje van
de Stadsbank. Het is echter ook mogelijk om deze gelden via een reguliere bank te
Iaten uitbetalen.
De opzet van deze regeling is dat er rust en stabiliteit in de financiële situatie komt, er geen
nieuwe schulden gemaakt worden en mensen Ieren om met de beschikbare gelden rond te
komen. In nagenoeg alle nieuwe gevallen van sdhuldhulpverlening wordt dit middel
toegepast.
De praktijk wijst ook uit, dat erjaarlijks meer budgetbeheerrekeningen worden geopend dan
worden beëindigd en dat veel budgetbeheerrekeningen ook na de periode van
schuldbemiddeling (meestal C|jaar) blijven doorlopen.
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Dit heeft te maken met een gevoel van veiligheid en onbezorgdheid. Immers alles wordt
netjes geregeld en de klant draagt zelf geen verantwoordelijkheid meer. Dat de veiligheid
maar beperkt is, blijkt uit het feit dat het mogelijk is, dat er buiten het gezichtsveld van de
Stadsbank om toch nieuwe schulden kunnen ontstaan.
2.1.4 Preventie en nazorg
Preventie
Preventie is van groot belang. Voor schuldsituaties geldt evenals in de gezondheidszorg:
voorkomen is altijd beter dan genezen. Om die reden zet de gemeente in op prqventie.
Bij de uitwerking hanteert de gemeente als vedrekpunt dat schuldenproblematiek in veel
situaties een gedragsprobleem is. Vroegsignalering kan voorkomen dat schulden pröblematisch
worden waardoor mensen niet meer kunnen padiciperen.
De gemeente is in veel gevallen in een vroeg stadium op de hoogte van onve|achte
gebeudenissen als voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
scheiding, overljden, aanvraag verblijfsvergunning en faillissement. Ook krijgt de gemeente
signalen yan schulden. Om verdere escalatie van schulden te voorkomen wil de gemeente de
signaleringsfunctie actief oppakken. Een belangrijke randvoo|aarde daarbij is uiteraard
de bescherming van de privacy van mensen.
Naast onve|achte gebeudenissen spelen verkeerde keuzes, geen bereidheid om bepaalde
concessies te doen of het onvermogen om realistische inschattingen te maken, een rol bij het
ontstaan van de financiële problemen. De gemeente zal mensen nog meer dan voorheen
wijzen op hun verantwoordelijkheden. De gemeente wil daarbij de contactmomenten met
inwoners benutten om meer aandacht te besteden aan het voorkomen van schulden,
bijvoorbeeld de contacten in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wmo.
Nazorg
De gemeente is van mening dat het een goede zaak is, dat inwoners die te maken hebben
gehad met schuldhulpverlening, zo snel mogelijk Ieren om weer op eigen benen te staan.
Een uitzondering moet mogelijk zijn, vooral voor mensen waarvan bekend is, dat ze nooit
zonder de zorg van de Stadsbank kunnen overleven. In die gevallen waarborg de gemeente
dat de mogelijkheid van een BBR blijft bestaan, in ieder geval voor de betaling van de
primaire Iasten en eventueel met een eigen financiële bijdrage.
De mensen die het wel zouden moeten kunnen, wil de gemeente zelf weer verantwoordelijk
maken voor hun financiële huishouding. Deze stap moet overigens wel zeer zorgvuldig
worden gezet. Het direct beëindigen van de BBR als de schulden zijn geregeld of afgelost,
kan een nieuwe schuldensituatie tot gevolg hebben. De Stadsbank ondersteunt de gemeente
door nazorg aan te bieden en de klant in dit proces enigszins te begeleiden. Dit traject
bestaat uit een drietal exit gesprekken en een bepaalde mate van toezicht door de
Stadsbank.
De gemeente Borne is 2 jaar geleden begonnen met een experiment om het exit-traject
intensiever te gaan begeleiden. De eerste resultaten zijn zeer veel belovend. In 75% van de
gevallen heeft dit geleid tot een succesvolle beëindiging van de BBR. De gemeente
Haaksbergen is ook van mening dat intensieve begeleiding in de overgangsfase belangrijk
is .
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De gemeente Haaksbergen wil daarom onderzoeken of de methode van de gemeente Borne
ook in Haaksbergen kan worden toegepast. Het is echter de vraag wie dit traject moet of kan
gaan uitvoeren. In Borne, zijn de trajecten op een professionele manier uitgevoerd door
vakkrachten van de Stadsbank. Omdat deze trajecten ook erg intensief zijn, is hiervoor een
flinke financiële investering nodig. Dit verdient zich overigens enkele jaren Iater wel weer
terug, als de BBR succesvol is beëindigd en mensen geen beroep meer hoeven te doen op
de Stadsbank.
In het gehele Iand worden in toenemende mate vrijwilligers betrokken bij de
schuldhulpverlening. Ook in onze gemeente worden momenteel gesprekken gevoerd met
o.a. kerken over de begeleiding door vrijwilligers.
De gemeente Haaksbergen wil daarom het komend halfjaar gaan onderzoeken of er mogelijk
een samenwerking tot stand kan komen tussen de professionals van bijvoorbeeld de
Stadsbank en vrijwilligers. Door vrijwilligers hierbij te betrekken is het mogelijk de exit-
trajecten zeer intensief te begeleiden waardoor de kans op recidive zo klein mogelijk wordt
gehouden.
10
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3 DE ROL VAN DE GEMEENTE, STADSBANK EN ANDERE KETENPARTNERS
3.1 De rol van de gemeente
Bij problematische schuldensituaties staat de gemeente voor de uitdaging om passende
dienstverlening te bieden of door te verwijzen. Het schuldenpakket, de motivatie en de
vaardigheden van de schuldenaar bepalen de grenzen van die dienstverlening.
Bij schulden gaat het om het betalingsprobleem tussen schuldeiser en schuldenaar.
De gemeente is geen padij en wil dat ook niet worden. De gemeente wil in dit conflict
bemiddelen op voorwaarde dat beide partijen de verantwoordelijkheid nemen om het
probleem op te Iossen. De gemeente neemt het probleem niet (gejeeltelijk) over!
De huidige manier van werken is gebaseerd op eerder gemaakte afspraken met de
Stadsbank. De eerste intake wordt door de medewerker van onze gemeente, belast met de
uitvoering van de schuldhulpverlening, in het gemeentehuis gehouden. Deze medewerker
bepaalt of er sprake is van een enkelvoudige- danwel een mee|oudige schuldensituatie. Als
er sprake is van een mee|oudige schuldensituatie wordt de aanvrager door verwezen naar
de Stadsbank.
Het algemeen maatschappelijk werk helpt en ondersteunt de schuldenaar op sociaal gebied.
Het maatschappelijk werk heeft een netwerk om hulpverlening in te schakelen bij problemen
die het oplossen van de schulden in de weg staan. De gemeente biedt door de
samenwerking met de Stadsbank en het maatschappelijk werk integrale schuldhulpverlening
aan haar inwoners.
Omdat de hiervoor beschreven werkwijze naar volle tevredenheid stemt, handhaaft de
gemeente die werkwijze onder de Wgs. De medewerker van de gemeente Haaksbergen
zorgt ervoor dat een groot aantal schuldensituaties (enkelvoudige schulden) zelfstandig
wordt afgehandeld en dus er geen doowe|ijzing naar de Stadsbank plaatsvindt.
3.2 De rol van de Stadsbank
Het uitgangspunt dat de gemeente het probleem van de aanvrager niet overneemt en de
verantwoordelijkheid voor de oplossing van het probleem bij de klant Iaat, Ieidt tot een andere rol
voor de Stadsbank. Voorheen bood de Stadsbank als hulpverlener elke schuldenaar die zich
meldde een oplossing. De ambitie om elke schuldenaar een aanbod te doen was ingegéven
door de wens van de gemeente om escalatie van schuldsituaties altijd te voorkomen, ongeacht
de rol die de schuldenaar zelf speelde bij die escalatie. In opdracht van de gemeente nam
de Stadsbank het over, voorkwam escalatie en Ioste de kwestie voor de hulpvrager op.
Schuldenaren met meerdere schulden worden doowe|ezen naar de Stadsbank.
De Stadsbank voed voor deze schuldenaren de schuldhulpverlening uit. Periodiek komt een
medewerklslter naar het gemeentehuis om daar een aantal vewolggesprekken te voeren
met de schuldenaren. Persnnen met |nkelvoudige schulden worden niet doo|e|ezen.
Afhandeling vindt door de medewerker van de gemeente belast met de schuldhulpverlening
plaats.
De gemeente Haaksbergen vraagt de Stadsbank de rol van financieel-technisch dienstverlener te
vervullen. Niet in alle gevallen zal de Stadsbank vanuit deze rol hulpvragen afdoende kunnen
beantwoorden. Er zijn schuldenaren die (tijdelijk) niet in staat zijn om de eigen financiële huishouding
11
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zelf te voeren. In dergelijke situaties Iegt de
ketenpadner.
Binnen de integrale schuldhulpverlening zorgt de Stadsbank als ketenpadner voor het borgen van
de primaire vaste Iasten van de klant. Veiligstellen van primaire Ievensbehoeften is cruciaal om het
integrale schuldhulpverleningstraject kans van slagen te bieden. Bij een indicatie van schuldregeling
is de Stadsbank intermediair tussen de klant en zijn schuldeisers.
gemeente de rol van hulpverlener neer bij een relevante
3.3 Samenwerking met andere ketenpartners
Voor veel schuldenaren geldt dat zij niet alleen financiële problemen hebben maar ook
daarmee samenhangende problemen. Om invulling te geven aan een
integrale aanpak moet meer dan nu hef geval is samenwerking worden gezocht met
ketenpadners, al dan niet op basis van een subsidierelatie met concrete afspraken over de
inzet bij de uitvoering van schuldhulpverlening. Voor padijen waarmee de gemeente op hqt
gebied van schuldhulpverlening geen subsidierelatie heeft zijn een nauwe samenwerking en
:
goede afspraken cruciaal voor effectieve schuldhulpverlenlng. Belangrijke ketenpadners zijn
woningbouwverenigingen, deu|aarders, nutsbedrijven, verslavingszorg, maatschappelijke
opvang, de GGZ.
Inmiddels heeft de Stadsbank, namens de deelnemende gemeenten al vergaande afspraken
gemaakt met de nutsbedrijven. Indien er meer dan een maand betalingsachterstand
ontstaat, worden de gemeenten hiervan direct op de hoogte gesteld.
12
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4 UITWERKING ARTIKEL 2 VAN DE WGS
4.1 Te behalen resultaten
De gemeente Haaksbergen wil in de periode 2012-2016 de volgende resultatçn op het
gebied van integrale schuldhulpverlening behalen:
* zo veel mogelijk voorkomen dat mensen te maken krijgen met problematische
schulden;
* mensen die met problematische schulden te maken krijgen, zo spoedig en âd|quâât
mogelijk helpen;
* terugdringen van het aàntal uitstaande budgetbeheerrekeningen, door betere nazorg
te Ieveren.
Hiermee heeft de gemeente artikel 2, vierdq Iid, onderdeel a van de Wgs uitgewerkt.
4.2 Maatregelen om kwaliteit te borgen
De gemeente Haaksbergen neemt de volgende maatregelen om de kwaliteit te borgen van
de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening wordt uitgevoerd:
Preventie
De gemeente wil schulden voorkomen door:
@ afspraken te maken over vroeg-signalering van betalingsachterstand bij woningbouw-
verenigingen, energiebedrijven en ziektekostenverzekeraars',
* het benutten van contactmomenten, onder meer in het kader van de WWB en WMO.
Oplossingsgericht
De gemeente wil problematische schuldensituaties oplossen door:
* schuldensituaties doelgericht aanpakken, indien mogelijk in het minnelijke traject;
* stabilisatie door de betaling van met name de primaire kosten te waarborgen.
Hiervoor wordt de Stadsbank ingeschakeld.',
* het aanbieden van integrale schuldhulpverlening door samenwerking met derden
zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, door ook de onderliggende problematiek
op te pakken;
Nazorg
De gemeente wil nazorg bieden in de vorm van:
* intensieve begeleiding door bijvoorbeeld opgeleide vrijwilligers, die aan het einde
van het schuldhulpverleningstraject worden ingezet.
Hiermee heeft de gemeente artikel 2, vierde lid, onderdeel b, van de Wgs uitgewerkt.
4.3 Monitoring
De resultaten en genomen maatregelen, zal de gemeente monitoren. Als daar aanleiding
voor is, wordt dit beleidsplan bijgesteld om te voorkomen dat de genoemde resultaten niet
Wordt gehaald.
De onderstaande tabel bevat een overzicht van de gegevens die de gemeente strudureel
gaat verzamelen om meer te gaan sturen op de effectiviteit van schuldhulpverlening.
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Criteria te re istreren gegevens
l.aantal aanvragen en afhandeling daarvan
z.aantal weken wachtti'd
3.gemiddelde doorloopti'd
4.aantal crisissituaties
4.4 Maximum aantal weken
De gemeente houdt binnen twee weken nadat een persoon zich tot het college heeft gewend
voor schuldhulpverlening, een eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
Daarnaast streeft de gemeente ernaar om binnen acht weken na ontvangst van een verzoek
om schuldhulpverlening een besluit te nemen.
Hiermee heeft de gemeente artikel 2, vierde Iid, pnderdeel c, van de Wgs uitgewerkt.
4.6 Schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende
minderjarige kinderen
Gezinnen met inwonende minderjarige kinderen worden bij voorrang geholpen. De reden
hiervan is dat de gevolgen van problematische schulden extra schrijnend zijn als er kinderen
in het spel zijn.
Hiermee heeft de gemeente adikel 2, vierde Iid, onderdeel d, van de Wgs uitgewerkt.
4.6 Basisbankrekening
De gemeenteraad kan in dit beleidsplan aangeven onder welke voo|aarden het college de
verzoeker verplicht over een basisbankrekening te beschikken (adikel 4, vijfde Iid, van de
Wgs). De gemeente gaat in dit beleidsplan nog niet aangeven onder welke voo|aarden het
college de verzoeker deze verplichting oplegt omdat in de praktijk nog moet blijken of het
instrument van de basisbankrekening nuttig is.
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