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ONDERWERP Vaststelling Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 

INLEIDING De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht gemeenten om een beleidsplan 
voor integrale schuldhulpverlening vast te stellen. De West-Friese gemeenten hebben 
gekozen voor een gezamenlijke aanpak en hebben een gezamenlijke visie vastgesteld en 
kaders aangegeven. Deze zijn uitgewerkt in een gezamenlijk beleidsplan dat aan u ter 
vaststelling wordt voorgelegd. Uitgangspunten hiervoor zijn: eigen verantwoordeli jkheid; 
zelfredzaamheid; preventie; en nazorg. Het beleidsplan ligt voor u op de gebruikelijke 
wijze ter inzage. 

VOORSTEL U wordt gevraagd om het beleidsplan 'Integrale schuldhulpverlening West-Friesland' 
ingaande 1 januari 2013 voor maximaal 4 jaar vast te stellen (document D.12.004355 d.d. 
24-10-2012). 

ONDERBOUWING Wettel i jk kader Wgs 
De Wgs schrijft voor dat gemeenten de regie voeren op integrale schuldhulpverlening en 
voor maximaal 4 jaar een beleidsplan moeten vaststellen dat tenminste de volgende 
onderdelen bevat: 
» Beoogde resultaten 
» Kwaliteitsborging 
« Beoogde maximale wachtt i jd 
« Beleid voor gezinnen met minderjarige kinderen 
» Beleid op het gebied van preventie en nazorg 

De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW (die ingaat op 1 januari 2013) is 
van invloed op de Wgs. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor mensen met 
fraudeschulden die een beroep doen op de schuldhulpverlening. Fraude wordt strenger 
bestraft en niet alle schuldhulpverlening mag worden ingezet in geval van fraude. 
Zo mogen gemeenten vanaf 1 januari 2013 geen medewerking verlenen aan een 
schuldregeling als de vordering is ontstaan door het niet (behoorlijk) nakomen van de 
inlichtingplicht (Wet Werk en Bijstand) en hiervoor een bestuurlijke boete is opgelegd of 
aangifte is gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht. In het beleidsplan is hiermee 
rekening gehouden. 
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Regionale samenwerking 
Het beleidsplan is in regionaal verband to t stand gekomen. De gezamenlijke aanpak van 
integrale schuldhulpverlening moet zorgen voor een uniforme, effectieve en efficiënte 
manier van hulpverlening en voor duidelijkheid voor alle inwoners van West-Friesland. Zo 
weet iedereen welke hulp zij kunnen en mogen verwachten van de gemeente. 
De gezamenlijke aanpak voor integrale schuldhulpverlening sluit bovendien goed aan op 
andere regionale initiatieven binnen het sociaal domein (onder andere de regionale 
Werkorganisatie). Samenwerking is ook van belang omdat we in de regio met veel 
gemeenschappelijke partners werken. 

Beoogd maatschappelijk effect 
De integrale schuldhulpverlening zorgt voor een verhoging van de zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordeli jkheid van de schuldenaar, ledereen kan zich melden voor hulp, 
maar voordat hulp wordt verleend, wordt eerst gekeken naar iemands eigen kracht, 
motivatie en vaardigheden en naar de mogelijkheden en de noodzaak van de 
hulpverlening. 

Een goede uitvoering van schuldhulpverlening heeft positieve maatschappelijke effecten 
op participatie, op veiligheid in de gemeente en op het dalende beroep op andere 
gemeentelijke voorzieningen zoals inkomensondersteuning of daklozenopvang. Deze 
maatschappelijke effecten zijn wel moeilijk meetbaar. Een goed georganiseerde integrale 
aanpak, waarin dit beleidsplan voorziet moet uiteindelijk leiden to t minder uitgaven en 
kosten op andere terreinen. 

Gemeenten de regie 
In het beleidsplan staan 3 verschillende uitvoeringsvarianten genoemd: uitbesteden, zelf 
uitvoeren en een combinatie hiervan. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de 
combinatievariant. Deze variant is op dit moment financieel de meest aantrekkelijke optie 
en de beste optie met het oog op de regierol van de gemeenten. Met deze variant kunnen 
gemeenten namelijk goede regie voeren op wie schuldhulpverlening krijgt en op de in te 
zetten producten. Gemeenten hebben de nodige ervaring opgedaan met de screening en 
intake en zijn in staat om een goede beoordeling te maken over de hulpverlening. Deze 
combinatie sluit ook het beste aan bij onze werkwijze van het Loket Zorg en Welzijn. 

Op deze wijze zijn bij deze uitvoeringsvariant beter in staat om gericht te sturen en zo de 
beoogde resultaten te bereiken en de kwaliteit te borgen. Daarnaast kennen de 
gemeenten de West-Friese sociale kaart als geen ander. Dit is noodzakelijk voor een goede 
integrale schuldhulpverlening. Door de schuldhulpverlening deels uit te besteden, kunnen 
gemeenten bij specifieke onderdelen van de schuldhulpverlening gebruik blijven maken 
van de ervaring en expertise van de vakspecialisten. 

Een alternatief is om de schuldhulpverlening volledig te blijven uitbesteden. Dit is duurder 
dan het gedeeltelijk zelf te doen. Bij geheel uitbesteden zijn gemeenten in grote mate 
afhankelijk van de schuldhulpverlener. 
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Bij deze variant is het lastig voor gemeenten om een goede regie te voeren en resultaat 
gericht te kunnen sturen. Met het oog op integraliteit geniet deze variant niet de 
voorkeur. 

Voor de variant om de gehele schuldhulpverlening zelf uit te voeren, is het nu nog te 
vroeg. De West-Friese gemeenten beschikken nog niet over alle expertise en hebben op 
specifieke onderdelen onvoldoende of geen ervaring. 
In de toekomst kan worden bekeken hoe en of het volledig zelf uitvoeren beter en 
goedkoper kan en kunnen nieuwe afwegingen worden gemaakt. 

Aandachtspunten 
Gelet op het wettel i jk kader wordt in het beleidsplan vastgelegd dat: 

1. Er extra aandacht is voor schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige 
kinderen door: 
» voorrang te verlenen als de schuldenproblematiek zo ernstig is dat het belang van 

het kind in gevaar komt; 
« extra inzet op participatie van de kinderen om te voorkomen dat zij in een sociaal 

isolement terecht komen. 
2. Recidivisten in aanmerking komen voor schuldhulpverlening als: 

» de schuldenaar de problemen niet op eigen kracht kan oplossen en dit hem niet 
valt te verwijten en 

« de kans groot is dat met integrale schuldhulpverlening een duurzame oplossing 
kan worden gerealiseerd of een crisissituatie kan worden voorkomen; 

» de schuldenproblematiek het belang van kinderen in gevaar brengt. 
3. Fraudeurs in aanmerking komen voor schuldhulpverlening die wetteli jk mogelijk is als: 

« de fraude is gepleegd uit onwetendheid en onvermogen; 
« het belang van het kind in het geding is en er sprake is van een (dreigende) 

crisissituatie. 
4. Extra aandacht is voor preventie en nazorg door: 

» extra inzet op algemene voorlichting; 
» extra inzet op specifieke voorlichting aan jongeren, ouderen, zzp-er, ggz 

patiënten en verslaafden; 
» goede begeleiding tijdens en na het schuldhulpverleningstraject. 

5. Er een maximale wachtt i jd is bij crisissituaties van 3 dagen en in andere situaties 4 
weken. 

6. Kwaliteitsborging plaats vindt door hulpverlening door gekwalificeerd personeel, de 
mogelijkheden van bezwaar en beroep en tevredenheidsonderzoeken 
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Maatschappelijk draagvlak 
De input van de West-Friese cliëntenraden, het Hoorns Participatieplatform en de West-
Friese gemeenten is meegenomen in het beleidsplan. Onder de cliëntenraden en de aan 
het Participatieplatform deelnemende organisaties is er brede steun voor regionaal 
samenwerken op het gebied van schuldhulpverlening. De voorkeur gaat uit naar een 
West-Friese integrale schuldhulpverlening waar plaats is voor lokale accenten en 
maatwerk. 

Financiële consequenties 
Financieel gezien is de variant waarbij de schuldhulpverlening deels zelf wordt uitgevoerd 
en deels wordt uitbesteed het meest gunstig. Deze variant sluit zoals gezegd het meest aan 
op onze visie met betrekking integrale dienstverlening van het Koggenlandse Loket Zorg S 
Welzijn. 
De beoogde uitvoeringsvariant voor onze gemeente wordt geraamd op een bedrag van 
4E 99.247,- per jaar, inclusief bestaande uitvoeringskosten door de eigen organisatie. 

In onze begroting voor 2013 is een bedrag van C 70.000,- opgenomen voor de kosten van 
de huidige uitbesteding, in dit bedrag zitten dus de uitvoeringskosten (met name die aan 
"de Poort") door onze casemanagers niet verwerkt. Deze worden in de huidige situatie 
geraamd op circa ê 30.000,- In totaal zijn wij nu dus rond de C 100.000,-- kwijt aan 
Schuldhulpverlening. Dat komt nagenoeg overeen met de geraamde kosten in de nieuwe 
werkwijze. 

Concluderend gaan wij ervan uit dat de invoering van het beleidsplan budgetneutraal kan 
worden uitgevoerd. Op termijn verwachten wij bij een gelijk blijvend aantal 'trajecten' een 
besparing. 

VERVOLG Communicatie 
De cliënten van Sociale Zaken worden geïnformeerd, daarnaast verschijnt er via een artikel 
in het Koggennieuws en op de website informatie. 

Datum college: 30 oktober 2012 

1 de burgemeester, 

.M.T. Beuker mevrouw drs. L. SiDkes pk 
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