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Kennis nemen van: 

Het lokale uitvoeringsplan schuldhulpverlening 2022-2024. 

 

Aanleiding 

In juni 2021 is het ‘Kaderplan Schuldhulpverlening 2021-2024 Zes Westfriese gemeenten’ door de 
gemeenteraad vastgesteld. Dit plan biedt een gezamenlijk kader voor integrale gemeentelijke 

schuldhulpverlening. Binnen dit kader hebben de gemeenten lokaal nog de ruimte om de 

schuldhulpverlening verder vorm te geven.  

 

Bij de vaststelling van het Kaderplan is toegezegd dat de gemeenteraad het uitvoeringsplan ter 

kennis name ontvangt na vaststelling in het college.  

 

Kernboodschap 

Met het regionale kaderplan als basis biedt het lokale uitvoeringsplan een duidelijke koers voor de 

integrale schuldhulpverlening in Koggenland de komende jaren. Het uitvoeringsplan is opgesteld 

aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten. Daarbij is per uitgangspunt aangegeven wat de 

gemeente nu al doet en mee door gaat en wat we extra gaan doen. Enkele speerpunten zijn: 

- Inzet op het wegnemen van het taboe op het hebben van schulden. 

- Het taalniveau van de informatie op de website, in folders en in de beschikkingen beter 

laten aansluiten op de doelgroep. 

- Het voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen vanwege armoede. 

 

Het uitvoeringsplan is een lokale uitwerking van het ‘Kaderplan Schuldhulpverlening 2021-2024 Zes 

Westfriese gemeenten’. Echter wordt op de meeste onderdelen samengewerkt met de andere vijf 

gemeenten zodat we regionaal dezelfde wijze hanteren.  

 

Het heeft lang geduurd voordat het kaderplan uitwerking kreeg in een uitvoeringsplan. Dit wil 

echter niet zeggen dat we de afgelopen maanden stil hebben gezeten. Zoals te zien is in het 

uitvoeringsplan zijn er heel veel zaken die we al doen en waar we mee doorgaan. Daarnaast hebben 

verschillende landelijke ontwikkelingen, zoals energiearmoede en het gevolg dat meer inwoners 

moeite krijgen met rondkomen veel aandacht gevraagd de laatste maanden.  

 

Vervolg 

We gaan aan de slag met de beschreven acties. We evalueren het lokale uitvoeringsplan in 2024, 

samen met het regionale Kaderplan. 

 

Bijlage 

Lokaal uitvoeringsplan Schuldhulpverlening Gemeente Koggenland 20222 – 2024.  


