
 
 

 
 
 

Aan de gemeente Haaksbergen 
het College van B&W 
t.a.v. Dhr. HH. Rexwinkel 
afd. Maatschappelijke Ontwikkeling 
Postbus 102 
7480 AC Haaksbergen 

 
 
 
Van:   Participatieraad Haaksbergen 
Uw kenmerk:  nvt, mailbericht 13-08-2015 
Haaksbergen,   08-09-2015 
 
 
Onderwerp:   Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Haaksbergen. 
 
 
Geacht College 
Geachte heer Rexwinke,l 
 
Aanleiding: 
Op 13 augustus 2015 ontvingen wij via de mail het verzoek van de heer Rexwinkel advies uit te 
brengen over  “Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Haaksbergen”,  28 juli 2015. 
Op ons verzoek werd ter aanvulling en onderbouwing “Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 
2012 – 2016” toegestuurd.  Beide stukken werden bestudeerd.  Op maandag 24 augustus jl. kregen 
wij volop gelegenheid door de heer Rexwinkel te worden geïnformeerd. 
 
Na verder onderling overleg kwamen wij tot de volgende overwegingen, vragen en uiteindelijke 
advisering.  
 
Met betrekking tot: 
 

1. Samenvatting: 
Hoewel  in de “Samenvatting”  staat dat het er om gaat aan te geven “in welke gevallen schuldenaars 
worden toegelaten tot integrale schuldhulpverlening”, wordt  er in deze Beleidsregels nergens 
expliciet op ingegaan. Op grond van het Beleidsplan hadden we minimaal verwacht dat zou worden 
vermeld dat schuldhulpverlening bedoeld is voor alle inwoners van Haaksbergen1 .   
 
Advies: 
Wij adviseren u na te gaan of in de Samenvatting het woordje “niet” is weggelaten zodat er moet 
staan “niet worden toegelaten”.   
 

2. Artikel 1  Begripsomschrijvingen: 
Naar wij uit eerdere advisering  hebben begrepen, dient het artikel  ‘begripsomschrijvingen'  vooral 
de leesbaarheid van de beleidsregels te bevorderen.  Dit verbetert de toegankelijkheid voor de 
burger en komt tegemoet aan de gewenste toename van participatie. 
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Advies: 
Om de leesbaarheid nog meer te verbeteren, adviseren wij in dit artikel ook de begrippen “gelaagde 
draagkrachttoets” en “zelfredzaamheidtoets”  op te nemen. 
 

3. Artikel 2  Weigeren, beëindigen, recidive en hernieuwde aanvraag 
In dit artikel met betrekking tot uitsluiting van schuldhulpverlening, is het voor ons onduidelijk wat 
verstaan wordt onder het niet nakomen van verplichtingen (sub 2) . En door wie concreet en op 
welke manier het begrip  “misdragen”(sub 4.) zal  worden vastgesteld en gesanctioneerd. Bovendien 
vroegen wij ons af of de in sub 5.a genoemde beëindiging van de voorziening alleen door het college 
kan worden besloten.   
 
Advies: 
Om aan te geven dat uitsluitinggronden worden gehanteerd, adviseren wij in dit artikel als kader in 
één zin kort en bondig te vermelden dat schuldhulpverlening in beginsel open staat voor alle 
inwoners van Haaksbergen, maar dat uitsluiting mogelijk is. 
 
Tenslotte: 

Over deze Beleidsregels - een kort document - bleek veel te zeggen. Vanwege de wereld die 
schuil gaat achter de problematiek van mensen die zijn aangewezen op integrale schuld-
hulpverlening. Op papier komt het op ons over als: techniek, juridisch en ambtelijk 
verantwoorde teksten.  
 
Als participatieraad gevraagd te adviseren, merkten wij dat we vooral spraken over wat er in 
deze beleidsregels niet wordt uitgewerkt: omstandigheden die van invloed zijn op het 
ontstaan van de financiële problemen, multiproblem situaties, regels die juist ook de meest 
kwetsbaren buiten deze schuldhulpverlening houden, vergrote druk op de ketenpartners, 
het begrip maatwerk etc.  
 
Begrijpelijk ook, want deze Beleidsregels gaan daar niet over. Deze regels werken slechts het 
onderdeel toelating van art. 2  van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit. Dit artikel 
omvat echter meer zoals met de titel “Plan” ook wordt aangegeven. Het gehele artikel vindt 
de uitwerking in het huidige Beleidsplan 2012 – 2016. Wij gaan er vanuit dat de volgende 
stap zal zijn: het vaststellen van een nieuw plan nadat de huidige praktijk van de integrale 
schuldhulpverlening is geëvalueerd en zal worden geactualiseerd. 
 
Wij hopen met onze overwegingen en adviezen een constructieve bijdrage te leveren aan de 
uiteindelijke behandeling van de voorgelegde Beleidsregels integrale schuldhulpverlening 
Haaksbergen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert van Herk 
Voorzitter Participatieraad Haaksbergen. 
 
 


