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Aanleiding
Op 23 maart 2018 is ons advies gevraagd over het concept preventieplan en de beleidsregels voor 
schulddienstverlening.

Inhoudelijk
De Participatieraad heeft in 2017 al ingestemd met het beleidsplan Schulddienstverlening 2018- 2021. 
Nu zijn het preventieplan en de beleidsregels voor advies aan ons voorgelegd.

Het preventieplan is kort maar krachtig en geeft duidelijk aan welke mogelijkheden er zijn om mensen 
te informeren over het voorkomen van schulden en ze te helpen bij het beheren van hun financiën. Er 
is een breed scala aan activiteiten die langs verschillende wegen worden aangeboden. Dat er ook 
aandacht is voor de jeugd en de groep statushouders is uitstekend. Zij moeten vaak nog leren hoe ze 
met hun financiën moeten omgaan en preventie is juist voor hen van belang.
De PR is positief over het preventieplan en hoopt dat de ingeslagen weg, om samen met al diegenen 
die betrokken zijn bij schulddienstverlening, inwoners te behoeden voor grote financiële problemen, 
ook daadwerkelijk effect heeft.

In de nieuwe beleidsregels is erin voorzien dat ook zelfstandige ondernemers voor wie de Bbz niet van 
toepassing is, voor privé schulden, ook een beroep kunnen doen op deze regeling. Dat is met name 
van belang voor de grote groep ZZP’ers die de laatste jaren is ontstaan. Ze vallen nu, als ze in de 
financiële problemen komen, vaak tussen wal en schip. In de beleidsregels is, beter dan in de vorige 
beleidsregels, aangegeven hoe de aanvraag kan worden gedaan en welke vormen van 
schulddienstverlening beschikbaar zijn. Deze beleidsregels zijn voor de uitvoering veel duidelijker.

De termijnen die artikel 7 lid 4 en 5 genoemd zijn, worden teruggebracht naar één jaar. Daar kunnen 
wij ons in vinden.

Er is voor gekozen om zo snel mogelijk op een aanvraag een besluit te nemen. Op dat moment is het 
voor de aanvrager (en de gemeente) nog niet duidelijk welk vorm van schuldhulpverlening het beste 
past. Daar is een langer traject voor nodig. Als er een plan van aanpak wordt vastgesteld gaat dat in 
overleg met aanvrager, hij tekent er voor maar heeft geen mogelijkheid van bezwaar. Dat is een 
keuze die gemaakt wordt. De PR kan zich hier in vinden maar wil er wel voor pleiten dat in de 
beslissing op de aanvraag ook duidelijk het vervolgtraject wordt beschreven zodat aanvrager weet dat 
er tijd nodig is om te onderzoeken welke vorm van schuldhulpverlening het beste past en dat er, in 
overleg, een plan van aanpak wordt opgesteld waar hij voor moet tekenen.

Raadpleging achterban
Het preventieplan en de beleidsregels zijn ook voorgelegd aan Ad van Elsacker coördinator van de 
Thuisadministratie. Zij komen veel bij mensen met financiële problemen en hebben een ruime 
ervaring. Hij geeft het volgende aan:

• Vroegsignalering: Dit is en blijft erg belangrijk. Hopelijk gaat de pilot met omringende 
gemeentes en Leystromen hier duidelijke handvatten voor geven. Het is belangrijk actief mensen op 
te zoeken en niet te wachten totdat ze zich melden. Juist in de thuissituatie krijg je over het algemeen 
redelijk snel het wel en wee van mensen te horen.
• Statushouders: Gelet op de aanmeldingen van de laatste tijd is het belangrijk om speciale 
aandacht voor deze groep te hebben. Het blijkt dikwijls dat na de begeleiding van ongeveer anderhalf



jaar veel van deze mensen echt nog niet zelfstandig kunnen functioneren op het gebied van financiën, 
belastingen, toeslagen, onderwijsgerelateerde zaken e.d.
• Maatjes: Ook hier graag extra aandacht voor nazorg. We moeten zelf proactief zijn, dus niet 
afwachten maar zelf het initiatief nemen.

De PR is het met deze opmerkingen eens en in het preventieplan zijn deze onderwerpen ook 
aangegeven. Wij vertrouwen er op dat, in samenspraak met alle betrokken hulpverleners, hier ook 
voldoende aandacht aan gegeven wordt.

Advies
De PR is positief over de voorliggende stukken. Wel vraagt ze, met name als het gaat over het besluit 
op een aanvraag schulddienstverlening, er zoveel informatie over de vervolgstappen in de brief staat 
dat, niet alleen voor de aanvrager maar ook voor zijn omgeving, duidelijk is wat er gaat gebeuren.


