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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Koggenland 2021 

PORTEFEUILLEHOUDER  W. Bijman 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Inkomensvoorzieningen 

ZAAKNUMMER  ZK20002450 

AANLEIDING  Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking 

(Stb. 239). De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij 

verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste 

gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in 

aanmerking komt.  

 

KADER  De wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  

WIJ STELLEN VOOR  De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Koggenland 2021 vast te 

stellen. 

ONDERBOUWING  In artikel 4 van de Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens staat in het 

eerste lid dat het eerst gesprek, waarin de schriftelijke of mondelinge hulpvraag wordt 

vastgesteld, plaatsvindt binnen vier weken nadat: 

a) Een inwoner zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening; of 

b) Het college een signaal als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, heeft 

ontvangen, in het geval de inwoner het aanbod heeft geaccepteerd. 

 

In artikel 4a wordt aangegeven dat na het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid 

een beschikking wordt afgegeven, inhoudende: 

a) Het plan van aanpak; of 

b) Een weigering tot schuldhulpverlening 

 

Het derde lid ziet toe op de termijn. De beschikking wordt gegeven binnen een bij 

gemeentelijke verordening te bepalen termijn. De termijn bedraagt maximaal acht weken. 

KANTTEKENINGEN  Zie alternatieve mogelijkheden.  

FINANCIËN  N.v.t. 
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Datum college: 24 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Een alternatief is om de termijn van maximaal acht weken korter vast te stellen in de 

verordening. Het is de intentie van het college om eerder een beschikking af te geven dan 

acht weken, maar in de meeste situaties blijkt het niet haalbaar om alle gegevens bij elkaar 

te krijgen. Als de termijn korter wordt vastgesteld, dan heeft het college zich daaraan te 

houden. Lukt het dan niet, dan kan het college in gebreke worden gesteld. Om dit te 

voorkomen wordt geadviseerd om de termijn op maximaal acht weken vast te stellen. Het 

college zet zich in om eerder te beschikken waar dat kan.  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 In het Pact van Westfriesland wordt het regionaal kaderplan schuldhulpverlening en de 

regionale pilot Vroegsignalering betalingsachterstanden benoemd. De vast te stellen 

verordening komt terug in beide punten.   

COMMUNICATIE  Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd op mijnoverheid.nl  

VERVOLG  Het besluit wordt gepubliceerd op mijnoverheid.nl  

BIJLAGEN  N.v.t. 


