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Wij hebben uw advies gevraagd op de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Op 12 januari 
hebt u dat advies uitgebracht. Onderstaand leest u onze reactie.  
 
De verordening 
Wij stellen vast dat u instemt met de verordening zoals wij die aan de Raad hebben aangeboden.  
 
Vroegsignalering 
Wij delen uw mening over het belang van vroegsignalering van schulden. De gewijzigde Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening geeft ons de mogelijkheid om in een vroeg stadium via een 
outreachende werkwijze inwoners actief hulp aan te bieden bij financiële problemen. U constateert 
terecht dat vroegsignalering in samenhang gezien moet worden met de totale 
schulddienstverlening. Bij de bredere evaluatie in 2022 van de nota Meedoen makkelijker maken 
betrekken wij uiteraard ook de schulddienstverlening in bredere zin. Wij bereiden die evaluatie met 
u voor waarbij inbreng van ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigers betrokken wordt, 
zoals we dat ook gedaan hebben in de voorbereiding van de nota Meedoen makkelijker maken.  
Wij maken daarbij wel een kanttekening bij uw suggestie om ook het effect op de gezondheid van 
inwoners te meten. Inmiddels weten wij dat het moeilijk is om ervaringsdeskundigen te bereiken. 
Als daarbij komt het “meten van welzijns- en gezondheidseffecten” dan vergt dat bijna een 
wetenschappelijke benadering. Een dergelijke brede en diepgaande evaluatie zien wij niet als 
realistisch. Wel willen wij al direct in 2021 bekijken wat het effect is van de contacten die we 
leggen. Als die contacten leiden tot voorkoming van grotere problemen dan weten we, juist uit 
wetenschappelijk onderzoek, dat we daarmee in zijn algemeenheid resultaten boeken op het 
algeheel welbevinden van de deelnemers aan de vroegsignalering.   
 
De financiering 
U adviseert ons college en de Raad op zoek te gaan naar structurele financiering voor de 
vroegsignalering vanaf 2022. Zoals in het raadsvoorstel aangegeven zien wij 2021 als een 
ontwikkeljaar en verwachten wij voor het opstellen van de begroting 2022 voldoende informatie te 
hebben om tot een voorstel te komen. Dat laat onverlet dat wij de wens voor structurele 
financiering voor vroegsignalering schulden moeten wegen binnen de totale opgave van het sociaal 
domein.  
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Afronding 
U geeft in uw inleiding aan dat de samenwerking tussen de gemeente open en constructief was. Fijn 
om dat te lezen. Wij danken ú voor uw advies.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 

Jolie Hasselman        
 gemeentesecretaris 

Mark van Stappershoef 
burgemeester 

  
 
 


