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Samenvatting: 
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 juli 2012 in werking getreden. De wet beoogt 
de schuldhulpverlening een wettelijke basis te geven en de effectiviteit te vergroten. De 
gemeente heeft de regie en dient een integraal aanbod schuldhulpverlening tot stand te brengen. 
In verband hiermee wordt gesproken van schulddienstverlening. 
De inwoners krijgen daarmee recht op schulddienstverlening als zij aan de eisen van de gemeente 
voldoen. 
Wij stellen u voor het beleidsplan Integrale Schulddienstverlening gemeente Hellendoorn vast te 
stellen. 

Opdracht: 
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is op 1 juli 2012 in werking getreden. De wet 
verplicht de raad een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening 
aan de inwoners van de gemeente. 

Aanleiding: 
Directe aanleiding is de inwerkingtreding van de Wgs . De wet geeft aan dat de raad verplicht is 
een plan voor maximaal vier jaar vast te stellen. 

In het plan worden het bestaande beleid en werkwijze beschreven. 

Doelstelling: 

Met het vaststellen van het plan wordt voldaan aan de wettelijke plicht. 

Mogelijke oplossingen: 
Het algemene beleidskader is dat inwoners zoveel mogelijk participeren in de samenleving. 
Voorwaarde voor een goede participatie is een financieel stabiele situatie. Problematische 
schulden belemmeren een volwaardige deelname aan de samenleving. 
De doelstellingen van een integraal schulddienstverlening zijn: 

» een aanbod schulddienstverlening te leveren dat maatwerk biedt; 
« een integrale werkwijze tot stand te brengen waarmee schulddienstverlening een blijvend 

resultaat heeft en leidt tot minder recidive; 
» in te zetten op de zelfredzaamheid en participatie van de cliënt; 
» een vermindering van maatschappelijke problematiek en kosten als gevolg van 

huisuitzetting, afsluiting van energie en belemmering van re-integratie; 
» een betere sturing op resultaten van het aanbod door een heldere regierol van de 

In het Beleidsplan wordt een integrale schulddienstverlening voorgestaan. Financiële problemen 
komen zelden alleen. Om duurzaam tot een oplossing te komen, wordt ook aan de achterliggende 
problemen gewerkt. De kans op recidive is hierdoor geringer. Uiteindelijk worden 
maatschappelijke kosten beperkt. 

Schulddienstverlening is breed toegankelijk. In beginsel wordt niemand bij voorbaat uitgesloten. 
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Voorgestelde oplossingen: 
Nadrukkelijk is gekozen voor de eigen verantwoordelijkheid, de eigen kracht en creativiteit van de 
schuldenaar. De gemeente voert de regie op het proces; de aanvrager is verantwoordelijk voor 
het slagen van het traject. De motivatie en vaardigheden van de aanvrager bepalen het meest 
haalbare. Alle hulpverlening is gericht op de zelfredzaamheid van de schuldenaar. 
Dit past binnen het gevoerde beleid in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat vrijwilligers een toegevoegde waarde hebben bij de 
uitvoering van schulddienstverlening. In Hellendoorn zijn een tweetal stichtingen actief op dit 
gebied. 
Voor zover mogelijk worden deze vrijwilligers ingeschakeld. Het gaat dan met name om de 
Stichting Budget op orde Maken (BOOM) en de stichting Hulpfonds Hellendoorn. Met beide 
stichtingen worden afspraken gemaakt omtrent de taak en verantwoordlijkheden. 

Communicatie: 
Het Beleidsplan is besproken met het bestuur van het Hulpfonds en B O O M . 
Het Cliëntenplatform Werk en Inkomen adviseert op 2 oktober 2012 over het plan. 

Het Beleidsplan is gezamenlijk met de gemeenten die zijn aangesloten bij de Stadsbank Oost 
Nederland opgepakt. 
Verder is nadrukkelijk samengewerkt met de WT4 gemeenten 

Na vaststelling wordt het plan besproken met de lokale maatschappelijke partners. 
Het pian wordt ter inzage geiegd voor de inwoners van Hellendoorn en gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. 

Effecten meten: 
In het plan is aangegeven dat in 2012 gegevens worden vastgelegd en dat het eerste kwartaal 
een monitor wordt ontwikkeld. 

Planning: 

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats van de behaalde resultaten. 

Concept Besluit: 
Het Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening gemeente Hellendoorn 2012-2015 vaststellen. 
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Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, 

F. Dijkstra M B A , mevr. A.H.Raven BA, 

Advies C O Í M İ i iissieįs}: 
De commissie SLZ stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
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Nr. 12INT01322 Nijverdal, 5 november 2012 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. De griffier. 

Bijlagen: 
Het Concept Beleidsplan Integrale Schulddienstverlening gemeente Hellendoorn 2012 -2015 
wordt apart bij de raadsagenda gevoegd. 


