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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening 2021 -2024 vaststellen 

2. de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Hof van Twente 2021 

vaststellen 

Argumenten 

Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de gemeente verantwoordelijk 

voor de uitvoering van diverse taken op gebied van schuldhulp aan haar inwoners. De wijze 

waarop de gemeente dat doet wordt vastgelegd in een beleidsplan. Het oude beleidsplan is 

geschreven in 2017 en loopt tot en met 2020. 

In het voorliggende beleidsplan kijken we in eerste instantie terug op wat we de afgelopen 

jaren allemaal gedaan en bereikt hebben en maken we plannen voor de komende 4 jaren. 

Nu is 2021 een bijzonder jaar omdat er dit jaar een aantal nieuwe regelingen van wetten 

kracht worden. Zo komt er de Wet vereenvoudiging beslag vrije voet, wordt 

"vroegsignalering” voor de gemeente een wettelijke verplicht en wordt er een begin gemaakt 

met het adviesrecht voor gemeenten als het gaat om bewindvoering. 

Maar er gebeurt meer. De landelijke overheid probeert met de Brede Schuldenaanpak alle 

betrokken partijen te betrekken bij een snelle, maar goede en hoogwaardige 

schuldenaanpak om mensen die hiermee te kampen krijgen zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn. Er zijn al grote stappen gezet, maar er is ook nog veel te doen. 

Naast het opstellen van een beleidsplan is de gemeente ook verplicht tot het vaststellen van 

een gemeentelijke verordening. in deze verordening wordt bepaald binnen welke termijn de 

gemeente een besluit moet nemen op een aanvraag voor gemeentelijke schuldhulp- 

verlening. Hier is de wettelijke termijn van 8 weken aangehouden, maar dit s een uiterste. 

Het streven is altijd om op zo'n kort mogelijke termijn een besluit te nemen. 

In overleg met de Stadsbank is deze termijn voorgesteld voor alle Twentse gemeenten. 

Risico’s 

Er zijn geen risico's aan dit beleidsplan of deze verordening verbonden. 

Alternatieven 

De gemeente heeft veel beleidsvrijheid op het gebied van schuldhulpverlening. Inhoudelijk 

kunnen dus andere keuzes worden gemaakt. 



Vervolg 

We gaan onze dienstverlening op het gebied van schuldhulpverlening voortzetten en we 

gaan onderzoeken op welke wijze wij het adviesrecht bij bewindvoering gaan implementeren. 

Ook gaan we onderzoeken op welke wijze wij Vroegsignalering verder vorm gaan geven. 
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