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Voorstel: 

1. Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 201 

2020 vaststellen. 

  
  

Argumenten 

1.1 De gemeenteraad is verplicht om een beleidsplan 

op het gebied van schuldhulpverlening vast te stellen. 

Artikel 2 lid 1 van de Wet gemeentelijke schuldhulp- 

verlening (Wgs) bepaalt: “De gemeenteraad stelt een 

plan vast dat richting geeft aan de integrale schuld- 

hulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente.” 

1.2 Een integrale aanpak richt zich op de oorzaken en 

betrekt de gehele situatie van de inwoner bij de aanpak. 

In veel, zo niet de meeste gevallen is een schulden- 

probleem niet het enige probleem in het huishouden. 

Het schuldenprobleem kan het gevolg zijn van andere 

problemen (b.v. werkloosheid, problemen in het gezin, 

gezondheid, gebrek aan zelfdiscipline, enz.) of kan juist 

de oorzaak zijn van andere problemen (b.v. psychische 

problemen, drankgebruik, huwelijksproblemen). Een 

aanpak die zich alleen richt op het oplossen van de 

schulden, zonder rekening te houden met de overige 

problemen, kan uiteindelijk geen duurzame oplossing 

blijken. 

1.3 Maatschappelijke partners zijn belangrijk voor een 

goede integrale aanpak. De partners, zowel de profes- 

sionele instellingen als de vrijwilligersorganisaties, 

kunnen vanuit hun eigen expertises bijdragen in de 

integrale aanpak. Een goede samenwerking, met 

directe contacten en afstemming van de aanpak, 

ondersteunt de inwoner in de richting van een duur- 

zame oplossing. Door goede afstemming kan bij 

schuldenproblematiek snel gehandeld worden om erger 

te voorkomen. Dit heeft u ook verwoord in uw motie 

over schuldhulpverlening die is ingediend en aange- 

nomen bij de behandeling van de kadernota 2017. Met 

het nieuwe beleidsplan denken wij tegemoet te komen 

aan uw motie. 



1.4 Waar mogelijk problematische schulden 

voorkomen. Een problematische schuld wordt gezien 

als een belangrijke belemmerende factor voor 

(volwaardige) participatie. Hof van Twente wil maat- 

schappelijke en sociale uitsluiting voorkomen met een 

integraal hulpaanbod waardoor participeren in de 

samenleving mogelijk blijft. Bij integrale schuldhulp- 

verlening spelen ook preventie en nazorg een belang- 

rijke rol. Het doel van preventie is bewustwording. 

Nazorg heeft tot doel om terugval in een schuldsituatie 

te voorkomen en wordt ingezet als onderdeel van een 

(afgerond) traject. 

We gaan stevig inzetten op preventie en er worden een 

aantal pilots gestart om te kijken hoe we meer mensen 

kunnen ondersteunen om uit de schulden te komen en 

er voor te zorgen dat mensen met kleine schulden niet 

verder afglijden en in een situatie met problematische 

schulden terecht komen. 

1.5 Zelfredzaamheid van de burger staat centraal. 

Door te investeren in de capaciteiten van de burger 

worden mogelijkheden geboden om in de toekomst zelf 

financiële problemen het hoofd te bieden. Dit proces is 

toekomstgericht en loopt naast de dienstverlening voor 

het oplossen van de huidige schuldensituatie. Hiervoor 

is de samenwerking met maatschappelijke partners, 

zoals maatschappelijk werk noodzakelijk. 

1.6 De burger blijft zelf verantwoordelijk voor het 

slagen van het traject. De burger staat centraal. Het 

slagen van een traject hangt voor een groot deel af van 

de eigen inzet. Dit betekent ook dat de burger, naar 

vermogen, de verantwoordelijkheid heeft voor beslis- 

singen en het nakomen van afspraken. 

1.7 Het beleidsplan bestrijkt een periode van vier jaar. 

Het beleidsplan kan voor ten hoogste vier jaar worden 

vastgesteld. Voor deze periode is ook gekozen om 

zoveel mogelijk continuïteit te waarborgen in de dienst- 

verlening naar de inwoners. Overigens kan het beleids- 

plan tussentijds worden gewijzigd of aangepast, 

wanneer de omstandigheden hiertoe uitnodigen. 

Risico’s 

Aan vaststelling van het beleidsplan zijn geen risico’s 

verbonden. 

Alternatieven 

Gelet op de wettelijke plicht is het niet vaststellen van 

een beleidsplan geen reëel alternatief. 



Uitvoering 

Door de grote onderlinge samenhang worden alle 

voorgestelde acties op onder andere het gebied van 

preventie na vaststelling van het nieuwe beleidsplan 

opgenomen in het actieplan minimabeleid. De 

uitvoering van schuldhulpverlening is in handen van de 

Stadsbank Oost Nederland. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 
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