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Advies Beleidsplan lntegrale Schuldhulpver-
lening gemeente Westland 2017-2020

Geachte heer Verhoeven,

Op 14 december 2016 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op het

beleidsplan lntegrale Schuldhulpverlening gemeente Westland 2017' 2020

Wij danken u hartelijk voor het uitgebrachte advies.

ln uw advies spreekt u uw waardering uit voor dit beleidsplan en geeft u aan zich te kunnen vin-

den in de hoofdlijnen en de voorgenomen ontwikkelingen welke in het beleidsplan geschetst wor-

den. U heeft nog wel wat vragen en reacties op wat onderdelen van het beleidsplan.

Zo vraagl u onder andere aandacht voor de groep mensen die duurzame ondersteuning nodig

heeft en bent u positief over zowel de aandacht voor jongeren als het bekijken van de mogelijk-

heden voor preventief budgetbeheer. Dit zijn allemaal punten meegenomen in het beleidsplan dat

nu voor ligt waaraan de komende vier jaar vorm gegeven zal worden.

Hieronder een puntsgewijze toelichting op de overige punten/ vragen;

U vraagt zich aÍ hoe de gemeente omgaat met zijn positie als schuldeiser in het kader van

het voorkomen van problematische schulden. Hier is geen eenduidig antwoord op te ge-

ven, omdat dit maatwerk betreít. ln het geval er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd,

zal altijd worden gekeken naar de gehele situatie en kan een oplossing gevonden worden

waardoor een minnelijk traject wel mogelij k wordt. De gemeente heeft een onderzoeks-

plicht, waardoor (fraude)schulden bij de gemeente niet perse betekenen dat er geen

schuldhulpverleningstraject mogeli.ik is

U vraagt zich af hoe bedrijven een taak kunnen hebben in vroegsignalering, zonder dat

daarbij de privacy van personen in het geding komt? Privacy is een onderwerp dat veel-

vuldig aan de orde komt binnen de gemeente. Bij iedere samenwerkingsvorm wordt'Priva-

cy,meegenomen en worden afspraken gemaakt over hoe hiermee om te gaan. ln veel ge-

vallen wordt bijvoorbeeld gewerkt met een toestemmingsverklaring van de betrokkene
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Tijdens de stabilisatiefase en/of schuldregelingsfase is de consulent van Schuldhulpverle-
ner degene die contacten onderhoudt met de schuldenaar. Als de consulent Schuldhulp-

verlening constateert dat er knelpunten zijn in de situatie of in het gedrag van de schul-

denaar kan hierop een passend aanbod worden gedaan. Dit is maatwerk en maakt onder-

deel uit van het traject.

Op uw vraag of nazorg ook mogelijk is voor mensen die uit een traject Wet Sanering Na-

tuurlijke Personen (WSNP) komen, moeten wij aangeven dat dit niet mogelijk is omdat wij

als gemeente geen melding krijgen van een beéindiging varr-een WSNP traject. Dit loopt

via de Rechtbank en wij ondersteunen bij de aanvraag, maàr krijgen geen terugkoppeling

of iemand is toegelaten en/of wanneer een traject eindigt. Als een inwoner vervolgens ech-

ter vastloopt in het beheren van zijn financiën kunnen wij uiteraard wel ondersteunen

U geeft aan graag extra inzet te bieden voor gezinnen met minderjarige kinderen. ln het

beleidsplan is hier geen exira inzet in opgenomen omdat de huidige dienstverlening daar

al in voorziet- Zo zijn er afspraken met woningcorporaties en is er al sprake van integrale
schuldhulpverlenlng. Op deze manier kunnen wij voor iedereen een sluitend aanbod bie-

den, waaronder ook gezinnen met minderjarige kinderen. Uiteraard zijn gezinnen met min-

derjarige kinderen een prioritaire groep en wordt de situatie altijd meegewogen in het aan-

bod.

U geeft aan meer concrete doelstellingen te willen zien. ln het beleidsplan zijn concrete

doelstellingen (aantalten) opgenomen gericht op output. Er zijn alleen geen cijfers opge-
nomen over de effecten (outcome). Dit mede omdat hier ook cijfers voor zijn opgenomen in

het Sociaal Beleidskader. Ook kan er geen causaal verband worden gelegd tussen de inzet

op preventie (bijvoorbeeld door budgetteringscursussen) en het aantal dalingen in aanvra-
gen Schuldhulpverlening. Om deze reden zijn hierover dan ook geen doelstellingen opge-

nomen. Wél zijn er concrete aantallen genoemd inzake bijvoorbeeld de te organiseren

netwerkbijeenkomsten.

U mist de traíningen en opleidingen voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Deze

trainingen zijn níet opgenomen in dit beleidsplan. Het is wel eèn onderwerp voor de net-

werkbijeenkomsten die georganiseerd gaan worden, en binnen de nauwere samenwerking
met onze partners. Daarnaast is binnen Westland aandacht voor alle vrijwilligers via Vitis
Welzijn (niet alleen op financiën gericht), bestaat de vrijwilligersacademie en wordt subsi-

die verstrekt aan Schuldhulpmaatje voor het opleiden en bijscholen van vrijwilligers.

De wettelijke wachttijd voor een crisissituatie is maximaal 3 dagen- ln de praktijk worden

deze gevallen sneller opgepakt.

ln de financiële paragraaf was ín eerste instantie een Ínvestering begroot. ln de definitieve
versie van het beleidsplan is dit niet opgenomen omdat er binnen het Sociaal Beleidskader

budget is gevonden. Mocht de komende jaren blijken dat dit niet voldoende is om de initia-
tieven te ontwikkelen of om te borgen zal hiervoor een College- en Raadsvoorstel volgen 
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Ten slotte vraagt u aandacht voor het rapport "een onbemind probleem

hier als gemeente ons voordeel mee kunnen doen.
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Wij zullen bezien of wij

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd

wethouders van Westland
de burgemeester,

Hoogachtend,
burggmeester en

de sécretaris,
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