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Geachte heer Van der Knaap,

Op 14 oktober 2020 hebben wij uw reactie ontvangen op het door ons gevraagde advies op het
'lntegraal Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Westland 2021 - 2024' en de 'Verordening
beschikkingstermijn schuldhulpverlening Gemeente Westland 2O21' .
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Wij danken u hartelijk voor het binnen een kort tijdsbestek uitgebrachte positieve advies waarin u

te kennen geeft dat dit plan en verordening de gemeente belangrijke instrumenten in handen ge-
ven om inwoners die in de schulden zijn terecht gekomen of hierin dreigen te komen te helpen om
hun fi nanciën weer op orde te krijgen. Hiermee doelt u op vroegsignalering van schulden en de
inzet van saneringskredieten. Wij stellen uw positieve advies op prijs en danken u voor de aan-
dacht in uw advies uit 20'l 9 voor een structurele inzet van saneringskredieten. Dit hebben wij
overgenomen in ons plan. Dit bevordert de kwaliteit van onze dienstverlening. Graag nemen wij u

mee met de ervaringen rondom de aanpak van vroegsignalering en de inzet van saneringskredie-
ten. Wij zijn voornemens u eind 2021 hiervan op de hoogte te stellen.

ln uw advies vraagt u aandacht voor het snel invoeren van deze instrumenten. Dat vinden wij ook
belangrijk. Daarom zijn wij over vroegsignalering reeds in gesprek met schuldeisers en maken we
afspraken over het delen van gegevens. Wat het instrument saneringskredieten betreft zullen wij
begin 2021 een aanbesteding in de markt zetten. Ons werkproces hebben wij reeds op dit instru-
ment aangepast.

Daarnaast pleit u ervoor om specifiek gezinnen met minderjarige kinderen nooit uit huis uit te
zetten en steeds tot een oplossing te komen. Dit vinden wij een waardevolle suggestie. Hiervoor
zetten wij het Laatste Kans Beleid in dat we samen met de woningcorporaties uitvoeren. Hiermee
wordt voorkomen dat wanneer de grondslag huurschuld is, dat huurders uit hun huis worden ge-
zel.

Ook vraagt u terecht aandacht voor inwoners met een beperking (GGZ) die door de huidige wet-
geving steeds meer op zichzelÍ zijn aangewezen en daardoor kunnen vastlopen. ln onze aanpak
hebben wij aandacht voor deze groep en verwijzen zo iemand naar de hulpverlening. Wanneer wij
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inschatten dat een persoon niet zelf de weg naar de hulpverlening kan vinden, schakelen we het
Sociaal Kerntearn in.

Vervolgens deelt u uw zolg over de positie van de gerneefite in de t\Íoedige Diaioog Wesiland
(MDW). U bent van mening dat de Semeente hier een belangrijke regierol moet innemen. Als ge-
meentë zijn wij als een gelijkwaardige partner vertegenwoordigd in de MDW. We hechten er waar-
de aan dat partners uit het maatschappelijk middenveld betrokken zijn bij preventie van schulo'en.
Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dai het rnaatschappelijk middenvetd zo betrokken is
op dit onderwerp. §arnen met deze partijen kunnen we meer om inwoners eerder te informeren en
toe te leiden naar passende ondersteuning. Bij samenwerking past een gelijkwaardige deelne-
rnende rol. In andere delen van het plan nernen we wel de regie. Denk hierbij aan het cnderwerp
vroegsignaleri ng.

ïot slot vraagt u ooS te hebben voor een goed vengnet aan inkomensondersteunende meatregelen
om armoede en schulden te voorkomen. Wij zien dit als een continu proces vanwege de maat-
schappelijke ontwíkkelingen en zullen daar blijvend oog voor houden en waar nodlg onze aanpak
hierop aanpassen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethsuders van Westlanci.
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