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Onderwerp
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
Geadviseerde beslissing:
Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vast te stellen.

Samenvatting:
Voorgesteld wordt om het beleidsplan integrale schuldhulpverlening vast te stellen. Het beleidsplan
vormt de basis voor schuldhulpverlening in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor de
periode 2012-2015. Na vaststelling van het beleidsplan wordt de aanbesteding schuldhulpverlening
voor de BAR-gemeenten gestart.
Proces:
Diverse ontwikkelingen vormen de aanleiding voor het opstellen van dit beleidsplan integrale
schuldhulpverlening. Een belangrijke ontwikkeling is dat, mede als gevolg van de economische crisis,
steeds meer mensen te maken hebben met problematische schulden. Eerder waren het vooral
mensen met een uitkering of een laag inkomen die een beroep deden op de hulpverlening. De laatste
twee jaar gaat het ook steeds meer om mensen uit de hogere inkomensgroepen. Dit is voornamelijk
het geval door baanverlies in combinatie met onder andere (hoge) hypotheken. Uit het jaarverslag van
de NVVK over 2010 blijkt dat in dat jaar aanzienlijk meer mensen met een inkomen uit werk (40%) een
beroep deden op schuldhulpverlening dan in 2008 (18%).
Een tweede ontwikkeling dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
heeft aangenomen. Deze wet geeft de gemeenten de wettelijke verantwoordelijkheid voor
schuldhulpverlening. De gemeenten krijgen de regierol om deze integrale hulp tot stand te brengen.
Integraal betekent dat de situatie van de burger met schulden niet enkel bekeken wordt vanuit de
schuldensituatie, maar dat bekeken wordt wat de oorzaak is van het probleem en welke problemen
nog meer spelen. Dit om de situatie waar mogelijk in combinatie met andere hulp effectiever en
duurzamer op te lossen. Dat is ook de belangrijkste doelstelling van het kabinet: het verbeteren van
de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening.
Het wetsvoorstel verplicht de gemeenten een beleidsplan vast te stellen en om in dit plan te
beschrijven welke ambities ze hebben, op welke wijze de uitvoering plaatsvindt, welke resultaten
worden nagestreefd en op welke manier de kwaliteit geborgd wordt. Ook dienen gemeenten aan te
geven op welke wijze schuldhulpverlening voor gezinnen met inwonende kinderen vormgegeven
wordt. Naar verwachting treedt de wet per 1 januari of 1 juli 2012 in werking.
Tot op heden hebben Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, hierna afgekort als BARgemeenten of de gemeenten, schuldhulpverlening uitbesteed. In verband met het aflopen van de
contracten met de huidige partners wordt een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Daarbij zullen
voornoemde ontwikkelingen en de uitgangspunten, doelstellingen en kwaliteitseisen uit dit beleidsplan
de basis vormen voor het op te stellen bestek.
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Doel:
Schulden mogen geen belemmering vormen voor participatie. Aan alle inwoners met problematische
schulden wordt de mogelijkheid geboden voor begeleiding om de schuldsituatie op te lossen of
beheersbaar te maken. Het duurzaam vergroten van de zelfredzaamheid van de burger staat centraal.
De gemeenten voeren de regie op het proces, maar de klant is zelf verantwoordelijk voor het slagen
van een traject.
Communicatie:
Het beleidsplan is met het cliëntenplatform besproken. Het cliëntenplatform heeft advies uitgebracht.
In de bijlagen is het advies en de reactie hierop toegevoegd.
Kosten:
In de meerjarenbegroting van onze gemeente zijn voor dit doel de volgende budgetten opgenomen:

Albrandswaard

2012
€ 70.000,-

2013
€ 70.700,-

2014
€ 71.407,-

2015
€ 72.121,-

De activiteiten op grond van het beleidsplan passen binnen deze budgetten.
Evaluatie en controle:
Jaarlijks vindt op basis van het jaarverslag schuldhulpverlening een evaluatie plaats met de betrokken
partijen (schuldhulpverlening, de beleidsmedewerker, de gemeentelijk regisseur en de partners binnen
de zorgnetwerken) om te bekijken of de kwaliteit die de gemeenten nastreven, behaald is.
Geëvalueerd wordt of de integrale aanpak goed is verlopen en welke aspecten verbeterd kunnen
worden. Tevens wordt geëvalueerd of de extra inzet op preventie en nazorg effect hebben gehad. De
managementinformatie uit de vorige paragraaf dient als basis voor deze evaluatie. Na twee jaar wordt
het beleidsplan schuldhulpverlening herijkt. Bekeken wordt of de geformuleerde doelen en resultaten
nog voldoen aan de op dat moment geldende wensen.
Bijlagen:
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Poortugaal, 16 augustus 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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