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Kennisnemen van
Het vaststellen van het Preventieplan schulddienstverlening 2018 - 2021 en de Beleidsregels 
schuldhulpverlening 2018.

Inleiding
In oktober 2017 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan schulddienstverlening 2018 - 2021 
vastgesteld. Daarin staat dat het college een nieuw preventieplan en een geactualiseerde versie van 
de beleidsregels vaststelt. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hierover.

Informatie
Preventieplan
Inbreng van samenwerkingspartners en inwoners is meegenomen
In het nieuwe preventieplan staat waar Goirle zich de komende periode op gaat richten om (escalatie 
van) financiële problemen zoveel als mogelijk te voorkomen. Wederom hebben de Participatieraad, 
het Platform Minima, de Formulierenbrigade, Maatschappelijke Dienstverlening , Leystromen, de 
Kredietbank, het IMW en de Werkgroep Opvang Statushouders meegedacht. Ook zijn inwoners 
betrokken. Daarbij is gekozen voor persoonlijke interviews met mensen die door de Kredietbank 
begeleid worden en met enkele inwoners die gereageerd hebben op de oproep om met ons mee te 
denken.

Wat goed is blijft behouden en wordt aangevuld met extra inzet
De input is verwerkt in het preventieplan waarin het goede uit het eerdere preventieplan behouden 
blijft, aangevuld met extra inzet op communicatie en het vergroten van vaardigheden onder de 
doelgroep. Dit is te lezen in het preventieplan zelf dat als bijlage 1 ter inzage ligt bij de griffie.

Beleidsregels
Verduidelijking van de beleidsregels
In de beleidsregels 2018 zijn onderdelen samengevoegd of juist verduidelijkt zodat onze inwoners 
goed begrijpen welke regels er zijn. Er is een toelichting op de rechtspositie van aanvragers bij het 
positief of negatief beschikken op een aanvraag.
Door de artikelen over beëindiging of weigering van schuldhulpverlening bij een overtreding, boete 
of maatregel te herformuleren, is de verwijzing naar de Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en Bbz weer correct en toekomstproof. De beleidsregels liggen als bijlage 2 ter inzage bij de 
griffie.
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Wijzigingen in de beleidsregels
Er zijn een tweetal belangrijke wijzigingen opgenomen in de beleidsregels 2018:

a) Zelfstandig ondernemers met privéschulden krijgen toegang tot gemeentelijke 
schuldhulpverlening; zo mogelijk zetten we naast advies en informatie ook sanering van de 
schulden in zodat deze groep adequaat geholpen wordt.

b) De periode waarvoor mensen met een boete of maatregel voor het schenden van de 
inlichtingenplicht, arbeidsverplichting of tekort schietend besef van verantwoordelijkheid, 
danwel hennep-gerelateerde schulden hebben, kunnen worden uitgesloten van 
schuldhulpverlening wordt verkort van 2 jaar naar 1 jaar. Hiermee behouden we de punitieve 
component zonder dat deze mensen uit beeld raken en hun problemen escaleren, met alle 
(maatschappelijke) gevolgen van dien.

De adviezen uit het rapport 'Een open deur. Een onderzoek naar de toegang tot gemeentelijke 
schuldhulpverlening' (2018) van de nationale ombudsman zijn hierin meegewogen.

Advies van de Participatieraad 
Positief advies
De Participatieraad heeft positief geadviseerd op het collegeadvies. Het advies ligt ter inzage bij de 
griffie (bijlage 3).

Communicatie
Na vaststelling van de beleidsregels worden deze gepubliceerd. Het vastgestelde preventieplan en de 
beleidsregels worden gedeeld met de betrokken samenwerkings- en uitvoeringspartners.

Bijlagen
De volgende bijlagen liggen ter inzage bij de griffie:
1. Preventieplan schulddienstverlening 2018 - 2021
2. Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Goirle 2018
3. Advies van de Participatieraad.


