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ONDERWERP
Vaststellen van het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Medio juni heeft uw raad kennisgenomen van de memo ‘Wet gemeentelijke schuldhulpverlening’.
In deze memo is aangegeven dat het college uw raad in het najaar van 2012 een beleidsplan
schuldhulpverlening aanbiedt. In het bijgevoegde beleidsplan schuldhulpverlening ‘Weer(t) uit de
schuld’ worden de kaders voor de schuldhulpverlening in Weert voor de periode 2012-2016
geschetst.
PROBLEEMSTELLING
Op 1 juli is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Deze wet brengt
met zich mee dat alle inwoners uit Weert aanspraak hebben op integrale schuldhulpverlening. De
gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wgs. Een belangrijk onderdeel van de
Wgs is het beleidsplan dat gemeenten moeten vaststellen om zo richting te geven aan de integrale
schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
In het bijgevoegde beleidsplan worden eerst de ontwikkelingen op het terrein van de
schuldhulpverlening uiteengezet en vervolgens wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van
de Wgs en de manier waarop de schuldhulpverlening op dit moment binnen de gemeente Weert is
vormgegeven.
De visie op schuldhulpverlening is als volgt geformuleerd:
Elke burger van Weert moet kunnen participeren in de samenleving. Het hebben van
problematische schulden vormt een belemmering om actief mee te doen in de maatschappij. Aan
inwoners met problematische schulden biedt Weert integrale schuldhulpverlening aan. Tevens wil
Weert voorkomen dat inwoners problematische schulden maken. Bij het verlenen van
schuldhulpverlening staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal.
Deze visie geeft richting aan de schuldhulpverlening binnen de gemeente Weert en valt uiteen in
een aantal uitgangspunten:
1. De gemeente vervult de regierol bij schuldhulpverlening.
2. De gemeente voert een integraal schuldhulpverleningsbeleid.
3. Schuldhulpverlening is in principe toegankelijk voor alle burgers vanaf 18 jaar.
4. De gemeente streeft naar de hoogst haalbare mate van financiële zelfredzaamheid en past
hierbij maatwerk toe.
5. De eigen verantwoordelijkheid van de cliënt staat centraal.
6. Preventie speelt een belangrijke rol.
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Uit de visie en de uitgangspunten is de doelstelling voor schuldhulpverlening in Weert
gedestilleerd:
Met een preventief, integraal en breed toegankelijk schuldhulpverleningsbeleid levert de gemeente
Weert een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van haar burgers met financiële
problemen. De gemeente Weert stemt haar aanbod op het gebied van schuldhulpverlening af op de
hoogst haalbare mate van financiële zelfredzaamheid van de individuele burger. Hierbij behoudt de
gemeente altijd de regie en staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger centraal.
Ten aanzien van doelgroepen stellen wij voor om naast het besteden van extra aandacht aan
gezinnen met minderjarige kinderen (wettelijk vereist) ook jongeren tot 27 jaar aan te wijzen als
een prioritaire doelgroep.
Tevens wordt in het beleidsplan uiteengezet hoe we de kwaliteit in de schuldhulpverlening gaan
bewaken en welke algemene resultaten we wensen te behalen. Vervolgens wordt een doorkijk
gemaakt naar wat het voorgenomen beleid betekent voor de inrichting van schuldhulpverlening in
de praktijk en de mogelijke financiële consequenties hiervan.
Met het vaststellen van dit beleidsplan geeft de gemeenteraad richting aan de verdere uitwerking
van het beleid rondom schuldhulpverlening.

COMMUNICATIE
Niet van toepassing.
EVALUATIE
Het beleidsplan schuldhulpverlening heeft betrekking op een periode van vier jaar (2012-2016).
Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de
schuldhulpverlening op basis van de in het beleidsplan geformuleerde resultaten.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De SP vindt het een prima notitie. Preventie is het beste. Het is jammer dat het
project om mensen thuis te helpen met administratie is geschrapt. Ook de PvdA
vindt het een prima notitie. Gevraagd wordt om verdieping in de kledingbank en
te kijken naar de mogelijkheden hiervan. WL geeft aan de notitie duidelijk en
overzichtelijk te vinden, maar schrikt van het feit dat de helft van de
huishoudens dat een beroep doet op een uitkering van de gemeente in de
schuldhulpverlening zit. Het niet helpen van mensen die fraude hebben gepleegd
kan tot problemen leiden. Het CDA mist enkele praktische zaken zoals waar de
kennis zit, wie het beste kan helpen, waar de taken zitten en waar wordt
gesignaleerd om zo snel mogelijk in te grijpen. Bij de uitwerking moet
duidelijker worden gemaakt wat kan verbeteren aan de signalering bij sociale
zaken. De VVD vindt het een goede notitie. De VVD heeft de indruk dat sociale
zaken binnen Weert goed functioneert en heeft er alle vertrouwen in.
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VOORSTEL COLLEGE
De raad adviseren het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 vast te stellen.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 september 2012;

besluit:
het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

