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Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Gemeente Westland 2021

Naaldwijk, 14 oktober 2020

Geacht College,
Met interesse heeft de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) kennis genomen van
het Integraal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 en de Verordening
beschikkingstermijn schuldhulpverlening Gemeente Westland 2021. Als ASDW kunnen we
met beide documenten instemmen. We spreken we onze waardering uit voor het
beleidsplan en we kunnen ons vinden in de hoofdlijnen en de voorgenomen ontwikkelingen
welke in het beleidsplan geschetst worden.
Tevreden zijn we over de nieuwe initiatieven welke genomen worden en waar, ook vanuit
de ASDW, al langer op aangedrongen is.
Ten eerste de signalering van betalingsachterstanden bij leveranciers, zoals
woningcorporaties, energie bedrijven en zorgverzekeraars. Als door de gemeente een
snelle en goede opvolging van de signalen verzekerd kan worden door middel van een
convenant, leidt dit naar verwachting tot het voorkomen van grote schulden. Deze
maatregel was reeds opgenomen in het beleidsplan 2017 – 2020, maar is tot op heden
nog niet geconcretiseerd. De ASDW bepleit dan ook een snelle realisatie conform de
gedefinieerde termijn.
Ten tweede de inzet, waar mogelijk, van het saneringskrediet voor hulpvragers met
schulden. Door deze sanering worden de hulpvragers geholpen om overzicht te krijgen
over hun schulden en uitzicht op een vaste periode van schuldhulpverlening. Dit geeft de
hulpvrager rust en regelmaat.
De ASDW is ingenomen met het feit dat er in de afgelopen periode reeds meer actie is
genomen op dit punt dan in het vorige beleidsplan genoemd is, nl. door dit niet te
beperken tot alleen jongeren.
Met de initiatieven van signalering en sanering heeft de gemeente belangrijke
instrumenten in handen om inwoners die in de schulden terecht zijn gekomen of hierin
dreigen te komen te helpen om hun financiën weer op orde te krijgen.
Naast de waardering voor de bovengenoemde initiatieven, is er nog een aantal vragen en
op onderdelen van het beleidsplan willen we de nodige reacties en adviezen aan uw
College meegeven.
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In deze tijd van Covid-19 is de verwachting dat de komende maanden meer inwoners en
gezinnen (soms buiten hun schuld) financieel in de problemen zullen komen. De ASDW
dringt er dan ook op aan de bovengenoemde maatregelen snel en zorgvuldig in te voeren.
Hiermee kan worden voorkomen dat een aantal inwoners grote schulden opbouwt, met als
gevolg een verstoord gezinsleven wat veel impact kan hebben, vooral als er jonge
kinderen in het spel zijn.
De gemeente meent dat er geen prioritering m.b.t. schuldhulpverlening nodig is voor
gezinnen met minderjarige kinderen gezien de integrale hulpverlening welke gehanteerd
wordt. De ASDW vraagt toch om extra aandacht voor deze doelgroep gezien de
kwetsbaarheid van de kinderen die aan de ontstane situatie niets kunnen doen. Het duurt
vaak enige tijd voordat de hulpverlening echt integraal geboden kan worden via het
Sociaal Kernteam (SKT), waardoor er onvoorziene noodsituaties kunnen ontstaan. De
ASDW pleit er dan ook voor om gezinnen met minderjarige kinderen nooit uit huis te
zetten en steeds tot een oplossing te komen, samen met de (keten)partners. Ook de
nazorg voor deze gezinnen is o.i. van groot belang om de vicieuze cirkel te doorbreken van
armoede en voortdurende problemen.
In uw visie spreekt u over het economisch zelfredzaam maken van de Westlander.
De afgelopen jaren is gebleken dat zelfredzaamheid niet voor iedereen is weggelegd in een
steeds complexere samenleving. Veel hulpbehoevenden hebben iets anders aan hun hoofd
dan zelfredzaamheid. Vragen om hulp geeft voor velen ook het gevoel van onvermogen,
het gevoel gefaald te hebben voor jezelf. Al eerder heeft de ASDW aandacht gevraagd
voor deze groep mensen die duurzame ondersteuning nodig heeft. We denken dan vooral
aan inwoners met een beperking (GGZ) die door de huidige wetgeving steeds meer op
zichzelf zijn aangewezen en daardoor kunnen vastlopen. Kunt u aangeven hoe u met deze
groep inwoners omgaat?
Wat betreft de Preventie van schulden verlaat de gemeente zich geheel op de Moedige
Dialoog Westland (MDW), een netwerkorganisatie van ketenpartners. Dit met het doel om
inwoners te vinden, te informeren en te motiveren om het moedige gesprek aan te gaan
over financiële problemen. De gemeente stelt zich in dit netwerk op als een gelijkwaardige
partner.
Gezien het feit dat de MDW geen formele organisatie is vraagt de ASDW zich af wat de
beweegredenen zijn om deze organisatie zo’n belangrijke rol te geven in het proces van
vinden, informeren en motiveren. De afspraken welke de gemeente met deze organisatie
maakt zullen redelijk vrijblijvend zijn en op het resultaat zal deze organisatie niet
aanspreekbaar zijn. De ASDW is van mening dat de gemeente hier een belangrijke regierol
moet innemen teneinde resultaat te verzekeren en door ervoor te zorgen dat de
verantwoordelijkheid goed is geregeld.
Tot slot
Zoals aangegeven kan de ASDW instemmen met het Beleidsplan Schuldhulpverlening
alsmede met de Verordening en verwacht een positieve invloed op het tijdig signaleren en
oplossen van schulden. Schuldhulpverlening is echter niet het begin maar het eind van een
voorliggend proces en omstandigheden.
Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt
www.asd-westland.nl
Pagina 2 van 3

De afgelopen jaren zijn deze omstandigheden voor inwoners in Nederland aan de
onderkant van de samenleving er niet gemakkelijker op geworden en COVID-19 komt daar
nog bovenop. De noodzaak voor een goed vangnet aan inkomensondersteunende
maatregelen om armoede en schulden te voorkomen is dan ook belangrijker dan ooit. De
ASDW verwacht dat de gemeente Westland hier oog voor heeft en, waar noodzakelijk, de
nodige maatregelen neemt om alle inwoners mee te laten doen in de huidige
maatschappij.
Graag vernemen wij uw reactie op ons advies.
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,

Nico van der Knaap
Voorzitter ASDW
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