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Tussenevaluatie Schulddienstverleni ng

Voorstel
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Schulddienstverlening
2. De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding
Eind 2015 heeft de raad de nota "Weert maakt een punt van schulden!"vastgesteld. Naar
aanleiding van dat besluit is een uitvoeringsteam Schulddienstverlening (SDV)
geformeerd, dat vanaf 1 januari 2016 vanuit het Stadhuis werkzaam is. In de afgelopen
maanden is er een tussenevaluatie uitgevoerd. In deze tussenevaluatie wordt aandacht
besteed aan de kaders, doelstellingen en resultaten van het beleid rondom
schulddienstverlening. De evaluatie blijft beperkt tot het instrument
'schulddienstverlening'. Armoedebestrijding in brede zin wordt opgepakt binnen het
Aanvalsplan Armoede.

De tussenevaluatie beslaat de periode 2016 tot en met de le helft van2OL7. De financiële
gegevens beperken zich tot 2016.

Beoogd effect/doel
Uw college en de raad te informeren over de resultaten van schulddienstverlening

Argumenten
1. Het beleid Schulddienstverlening (SDV) voldoet ruimschoots aan eisen Wet

gemeentel ijke sch uld h u I pverlen i ng (Wgs)
De beleidsuitgangspunten hebben een basis gelegd voor een kwalitatieve uitvoering
van SDV die de wettelijke eisen overstijgt. SDV is in Weert zeer breed toegankelijk en
wordt laagdrempelig aangeboden. De dienstverlening wordt op maat afgestemd,
rekening houdende met de omstandigheden, de mogelijkheden en de behoefte van de
klant.
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2. Inwoners hebben behoefte aan integrale, laagdrempelige SDV
De werkwijze van SDV sluit aan bij de integrale probleemaanpak zoals die in Weert is

ontwikkeld voor het gehele sociale domein. Een aanpak waarbij we er als gemeente
voor onze inwoners willen zijn, zonder de eigen verantwoordelijkheid en herstel van
zelfredzaamheid uit het oog te verliezen. In 2016 waren er in totaal 404 meldingen,
waaruit blijkt dat er behoefte is aan de dienstverlening.

3. Inwoners ervaren SDV positief
De klanttevredenheid over de geleverde SDV is niet formeel gemeten via een

klanttevredenheidsonderzoek. Uit reacties van klanten blijkt dat met name (het
ontbreken van) de wachttijd en de korte doorlooptijden door klanten als zecr positicf
gezien. Daarnaast krijgen de regisseurs dikwijls positieve opmerkingen over de

integrale aanpak en de oplossingsgerichte benadering. Daar waar inwoners minder
tevreden zijn, heeft dit veelal te maken met te hoge verwachtingen. Regisseurs
proberen dit te voorkomen door hieraan bij de aanvraag cxtra aandacht te besteden

4. Evatuatie Wgs geeft geen aanleiding tot aanpassing beleid/uitvoering SDV Weert
In maart 2016 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WSs) geëvalueerd.
Hieruit kwam een aantal conclusies en aanbevelingen, die naast de SDV-praktijk van
Weert zijn gelegd. Uit deze vergelijking is gebleken dat er geen aanleiding is om de

huidige praktijk te wijzigen.

Kanttekeningen en risico's
1. Het beleidsplan 2012-2016 dient nog te worden verlengd

Er is momenteel geen actueel beleidsplan. Er is een beleidsplan schuldhulpverlening
2O12-2OL6. Dit dient te worden verlengd, in samenhang met de geformuleerde
uitgangspuntcn in dc notitic'Wccrt mtakt een punt van schulden!', de beleidsregel
Schulddienstverlening Weert 2016 en het Aanvalsplan Armoede Weert 2OIB-2O2O.

Het beleidsplan zal in het 2e kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad worden
aangeboden.

2. De wachttrld dreigt de wettelijke termijn van maxlmaal 4 weken te overschriiden
De doorlooptijden zijn een aandachtspunt. Uit de evaluatie is gebleken dat de
wachttijd voor een intake vanaf de start is opgelopen van maximaal 2 weken naar 3

tot 4 weken. In geval van ziekte of feestdagen bestaat het risico dat de maximale
wettelijke termijn van 4 weken wordt overschreden.

3. Preventie en vroegsignalering zijn nog onvoldoende gerealiseerd
Preventie en vroegsignalering zijn slechts ten dele gerealiseerd, via het Convenant
Vroegsignalering Huurschulden. Voor het bevorderen van de effectiviteit van SDV

dienen deze elementen verder te worden uitgewerkt. Gekozen is om dit binnen de
brede aanpak van het Aanvalsplan Armoede op te nemen.

4. Er is onvoldoende sturingsinformatie beschikbaar
Bij de evaluatie is gebleken dat er veel informatie beschikbaar is, maar nog niet
ontsloten en daarmee toegankelijk gemaakt. Hierdoor is de evaluatie minder objectief
en voert deze minder ver dan vooraf beoogd. In samenhang met het Aanvalsplan
Armoede zal worden gekeken welke kengetallen van Schulddienstverlening
noodzakelijk zijn om de resultaten en de effectiviteit beter te kunnen meten en op
basis van welke gegevens analyses kunnen worden uitgevoerd die inzicht geven in het
realiseren van beleidsdoelstellingen in het kader van het Aanvalsplan Armoede.
De conclusies van dit onderzoek, alsmede de volgende evaluatie
schulddienstverlening, zullen integraal in de evaluatie van het Aanvalsplan Armoede
worden meegenomen.
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5. Formatie is vooraf te krap berekend, takenpakket blijkt uitgebreider dan verwacht
Uit de evaluatie blijkt dat de formatie van het team SDV te krap is berekend. Bij
gelijkblijvende omstandigheden kan de werkdruk leiden tot het oplopen van de wacht-
en afhandelingstijden. Aangezien het team SDV relatief kort operationeel is en pas
vanaf 2018 volledig zelfstandig (zonder inhuur van externe professionals) draait, is het
op dit moment nog niet duidelijk of dit een structureel probleem gaat vormen. Het is
van belang dit in 2018 goed te blijven monitoren. Dit temeer omdat de effecten van
het Aanvalsplan Armoede op het team SDV nog niet bekend zijn. Verwacht wordt dat
het beroep op het team SDV hierdoor zal toenemen. In het Aanvalsplan Armoede is
budget opgenomen om hierop te anticiperen en zo nodig extra capaciteit voor SDV in
te zetten.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In het raadsvoorstel van 28 oktober 2015 (RAD-001165) is een begroting van de kosten
van SDV opgenomen voor het jaar 2016. Deze zijn afgezet tegen de gerealiseerde kosten
Hieruit blijkt dat de realisatie nagenoeg overeenkomt met de vooraf berekende kosten.

Kosten uitvoeri sDV 2016

Vaste kosten 2016 394.495 364.075

Implementatiekosten
(eenmalig) L2t.t25 t54.464

TOTAAL 515.620 518.539

Uitvoering/evaluatie
De volgende evaluatie SDV zal, als instrument in het kader van actieve
armoedebestrijding, worden meegenomen in de evaluatie van het Aanvalsplan armoede
2018.

Communicatie/partici patie
De evaluatie zal in februari 2018 worden toegelicht aan het Cliëntenplatform Minima

Overleg gevoerd met

Intern:
Frank van Beeck (afdelingshoofd OCSW)
Dennis Laponder (beleidscoördi nator OCSW)
Kees Joosten (afdelingshoofd WIZ)
Margot van den Broeke (teamleider Participatie en Schulddienstverlening)
Maartje Lambers (beleidsmedewerker WIZ)
Team Schulddienstverlening
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)

Extern:

Bijlagen

1 - Raadsinformatiebrief
2- Tussenevaluatie Schulddienstverlening Weert

,
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Onderwerp

Uw kenmerk
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Tussenevaluatie Schuldd ienstverlening

24417/476823

Beste leden van de gemeenteraad,

Eind 2015 heeft de raad de nota "Weert maakt een punt van schulden!"vastgesteld.
Naar aanleiding van dat besluit is een uitvoeringsteam Schulddienstverlening (SDV)
geformeerd, dat vanaf 1 januari 2016 vanuit het Stadhuis werkzaam is. In de afgelopen
maanden is er een tussenevaluatie uitgevoerd, die hierbij aan u wordt aangeboden.

In de tussenevaluatie wordt aandacht besteed aan de kaders, doelstellingen en
resultaten van het beleid rondom schulddienstverlening. De evaluatie blijft beperkt tot
het instrument 'schulddienstverlening'. Armoedebestrijding in brede zin wordt opgepakt
binnen het Aanvalsplan Armoede.

De tussenevaluatie beslaat de periode 2016 tot en met de 1e helft van 2017. De
financiële gegevens beperken zich tot 2016.

Wij hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben

Met vrie groet,
burge r

Bri n

wethouders,

A.A.M.M. Heijm
burgemeester

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www.weert. n I - Twitter : www.twitter. co m/gemeenteweert
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Voorwoord

Vanaf 1 januari 2016 voeren we schulddienstverlening in Weert zelf uit. Deze stap vormde de
eerste uitbreiding van onze dienstverlening voor inwoners die kampen met armoede. Dit is een
goede zet gebleken. Inwoners worden sneller en beter geholpen, in samenhang met de andere
disciplines in het sociaal domein. In 20L7 is hier een verder vervolg aan gegeven door het
vaststellen van het Aanvalsplan Armoede. Niet alleen zijn hier meer instrumenten in opgenomen
gericht op actieve armoedebestrijding, ook preventie en vroegsignalering zijn hierin verder
uitgewerkt, evenals de samenwerking in de keten. Als voornaamste instrument voor curatieve
armoedebestrijding is schulddienstverlening hiermee geplaatst binnen het kader van het integrale
Aanvalsplan Armoede.

Vanaf 2016 heeft de uitvoering schulddienstverlening zich eerst volledig gericht op de inhoud en de
kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners. Vervolgens is prioriteit gegeven aan het verder
verstevigen van deze basis. Nu deze basis op orde is, kan worden bekeken op welke wijze de
dienstverlening eventueel kan worden uitgebreid.

Bij de evaluatie is gebleken dat er veel informatie beschikbaar is, maar nog niet ontsloten en
daarmee toegankelijk gemaakt. Hierdoor is de evaluatie minder objectief en voert deze minder ver
dan wij vooraf hadden beoogd. In samenhang met het Aanvalsplan Armoede zal worden gekeken
welke kengetallen van Schulddienstverlening noodzakelijk zijn om de resultaten en de effectiviteit
beter te kunnen meten en op basis van welke gegevens analyses kunnen worden uitgevoerd die
inzicht geven in het realiseren van beleidsdoelstellingen in het kader van het Aanvalsplan
Armoede.
De conclusies van dit onderzoek, alsmede de volgende evaluatie schulddienstverlening, zullen
integraal in de evaluatie van het Aanvalsplan Armoede worden meegenomen.
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Samenvatting

o
o
o
o
o

Beleid Schulddienstverlening (SDV) voldoet
ruimschoots aan eisen Wet gemeentelijke

schuldhul pverlening (WSs)

404 meldingen in 2016: inwoners hebben behoefte
aan integrale, laagdrempelige SDV

Inwoners ervaren SDV positief

Evaluatie Wgs geeft geen aanleiding tot aanpassing

beleid/uitvoering SDV Weert

Uitvoeringskosten 2016 waren conform vastgesteld
lrudget

I
o

Het beleidsplan 2OL2-2016 dient nog te worden
verlengd

î
O

De wachttijd dreigt de wettelijke termijn van

maximaal 4 weken te overschrijden

t
o

Preventie en vroegsignalering zijn nog onvoldoende

gerealiseerd

I
a

Er is onvoldoende sturingsinformatie beschikbaar

I
a

Formatie is vooraf te krap berekend, takenpakket

blijkt uitgebreider dan verwacht
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1. Inleiding

Eind 2015 heeft de raad de nota "Weert maakt een punt van schulden!"vastgesteld. Naar
aanleiding van dat besluit is een uitvoeringsteam Schulddienstverlening (SDV) geformeerd, dat
vanaf 1 januari 2016 vanuit het Stadhuis werkzaam is. Tot 2016 werd schuldhulpverlening als
instrument ingekocht bij de Kredietbank Limburg (KBL). De dienstverlening bij KBL betrof een
'smalle'variant. KBL bood technische instrumenten, gericht op het tot stand komen van een
schuldregeling. Ondersteuning op andere levensgebieden vormde hiervan geen onderdeel.

In deze evaluatie besteden we aandacht aan de kaders, doelstellingen en resultaten van het beleid
rondom schulddienstverlening. We beschrijven hoe de uitvoering van de schulddienstverlening
sinds 2016 verloopt en gaan in op de cijfers.
Ook inventariseren we of de verbeterpunten van de landelijke evaluatie van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (WSs) aanleiding vormen tot aanpassing van de huidige praktijk.
De evaluatie blijft beperkt tot het instrument 'schulddienstverlening'. Armoedebestrijding in brede
zin wordt opgepakt binnen het Aanvalsplan Armoede.

De evaluatie beslaat de periode 2016 tot en met de 1e helft van 2017. De financiële gegevens
beperken zich tot 2016. Technische termen en definities worden in de betreffende hoofdstukken
niet inhoudelijk toegelicht. In bijlage 1 is hiervoor een begrippenlijst opgenomen.

2. Kaders schulddienstverlening

2.1. Wettelijk kader

Op l juli 2072is de Wgs in werking getreden. Gemeenten hebben hiermee expliciet de
verantwoordelijkheid gekregen om schuldhulpverlening uit te (laten) voeren. De wet schrijft maar
heel beperkt voor hoe gemeenten de schuldhulpverlening moeten uitvoeren, maar dwingt
gemeenten wel om er een visie op te formuleren en vast te leggen in een beleidsplan. Verder is
gesteld dat de schuldhulpverlening 'integraal'dient te worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat
gemeenten niet alleen de schulden moet aanpakken, maar ook de onderliggende oorzaken.

4
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In het beleidsplan "Weer(t) uit de schulden" (2012) en de nota "Weert maakt een punt van
schulden!" (2015) is een aantal beleidsuitgangspunten vastgesteld. Samengevat gaat het om:

Met deze uitgangspunten is de basis gelegd voor een kwalitatieve uitvoering van SDV die de
wettelijke eisen overstijgt. De werkwijze van SDV sluit aan bij de integrale probleemaanpak zoals
die in Weert is ontwikkeld voor het gehele sociale domein. Een aanpak waarbij we er als gemeente
voor onze inwoners willen zijn, zonder de eigen verantwoordelijkheid en herstel van
zelfredzaamheid uit het oog te verliezen. Op de volgende pagina worden alle uitgangspunten
afgezet tegen de realisatie van schulddienstverlening.
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Uitgangspunt

1. De gemeente voert regie
over schu ldd ienstverlening

2. Integrale dienstverlening :

we kijken naar alle
levensdomeinen

3. We zorgen voor een
laagdrempelige toegang

4. We zorgen voor een
eenduidige toegang via
de Vraagwijzer

5. We passen maatwerk toe

6. We werken samen met
lokale partners

7. We leveren kwaliteit:
deskundige dienstverleni ng
en korte doorlooptijden

Realisatie

+ Het traject SDV start bij de regisseurs SDV. Op basis van de
intake bepaalt de regisseur het doel van het traject, welke
samenwerkingspartners en instrumenten worden ingezet.
De regisseur volgt de voortgang en schakelt waar nodig bij.

+ De regisseurs SDV betrekken de zelfredzaamheidsmatrix bij
de intake van SDV. Afhankelijk van de casus worden
col lega-regisseu rs enlof ketenpa rtners betrokken.

+ Inwoners kunnen zich via de Vraagwijzer aanmelden voor
een intake SDV. Bij de intake hoeven geen vragenlijsten of
bewijsstukken te worden overgelegd; een legitimatiebewijs
is voldoende.

+ Alle meldingen voor SDV lopen via de Vraagwijzer.
Uitzondering hierop zijn meldingen van vaste ketenpartners
zij kunnen hun cliënten rechtstreeks bij het team SDV
aanmelden voor een intake.

+ Op basis van de intake wordt bekeken welke (interne en
externe) instrumenten noodzakelijk zijn om de inwoner te
ondersteunen.

+ Alle partners met wie wordt samengewerkt zijn afkomstig
en gevestigd in Weert.

+/- Het team SDV heeft alle expertise opgebouwd om SDV
kwalitatief te kunnen uitvoeren. De doorlooptijden zijn een
aandachtspunt: de wachttijd voor een intake is vanaf de
start opgelopen van maximaal 2 weken naar 3 tot 4 weken

B. We hanteren het Tilburgs
model

9. De eigen verantwoordelijk-
heid van de inwoner staat
centraal

10. Door begeleiding, preventie
en vroegsignalering
realiseren we een
duurzaam effect

+ Bij het bepalen van het aanbod wordt het Tilburgs model 1

betrokken.

+ De regisseurs SDV nemen de verantwoordelijkheid van de
klant niet over. De klant wordt op zijn gedrag aangesproken
en aangespoord om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Tegelijkertijd is er oog voor de kwetsbare positie van
inwoners en bewegen de regisseurs mee om uit het
eindelijke doel (een stabiele situatie) te bewerkstelligen.

+/- Door integrale uitvoering is begeleiding (zowel intern als
door externe partners) onderdeel van het instrumentarium
van SDV. Uitbreiding van mogelijke begeleidingsvormen
wordt binnen het Aanvalsplan Armoede onderzocht.
Preventie en vroegsignalering zijn slechts ten dele
gerealiseerd, via het convenant Vroegsignalering
Huurschulden. Voor het bevorderen van de effectiviteit van
SDV dienen deze elementen verder te worden uitgewerkt.
Gekozen is om dit binnen de brede aanpak van het
Aanvalsplan Armoede op te nemen.
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2.3, Beleidsregel Schulddienstverlening

Conform de eisen in de Wgs is daarnaast de beleidsregel Schulddienstverlening Weert 2016

vastgesteld (BW-009134) en met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden (bijlage 3)'
Hiermee is invulling gegeven aan de bevoegdheden van het college die in de Wgs zijn opgenomen

De beleidsregel Schulddienstverlening biedt inwoners en uitvoerders expliciete duidelijkheid over
de regels rondom de doelgroep, de weigeringsgronden, het soort aanbod, de verplichtingen en de

gronden voor beëindiging.

SamengevaL karr worclerr gesteld dat schulddienstverlening in Weert zeer breed toegankclijk is en

laagdrempelig wordt aangeboden. De dienstverlening wordt op maat afgestemd, rekening

houdende met de omstandigheden, de mogelijkheden en de behoefte van de klant. Uit het oogpunt
van eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid wordt gesteld dat klanten verplicht zijn alle

inlichtingen te verstrekken en - in brede zin - mee te werken aan het traject. Bij een herhaalde

aanvraag (recidive) bestaan in bepaalde situaties wachttijden voor een hernieuwd

schulddienstverleningstraject, maar wordt altijd informatie en advies verstrekt.

Op basis van de beleidsregel en het beleid zijn uitvoeringsrichtlijnen en werkinstructies opgesteld

ten behoeve van de uitvoering. Deze werkwijze borgt een uniforme uitvoering en daarmee
rechtszekerheid voor de inwoners.
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3. Werkwijze schulddienstverlening

3.1. Organisatie

Tot 1 januari 2016 kocht de gemeente Weert schuldhulpverlening in bij de Kredietbank Limburg
(KBL). Conform het raadsbesluit van 28 oktober 2015 (RAD-001165) is in januari 2016 gestart met
het zelf uitvoeren van schulddienstverlening. Hiertoe is een team SDV geformeerd, dat
aangestuurd wordt door de teamleider Participatie en Schulddienstverlening. Dit gebeurt conform
het'groeimodel'zoals uitgewerkt in de nota "Weert maakt een punt van schulden!".

De aard van de dienstverlening kan worden getypeerd als een zakelijke, financieel-juridische
dienstverlening, met oog voor onderliggende problematiek (integrale probleemaanpak).
Op basis van de intake wordt er ingezet op één van de 3 hoofddoelen:

1) het geven van informatie en advies;
2) het oplossen van schulden door het treffen van een schuldregeling (minnelijk of wettelijk) of een

saneringskrediet;
3) het creëren van evenwicht in de schuldsituatie door het inzetten van een ootimaliserinostraject.

Diverse disciplines dragen, onder de regie van het team Schulddienstverlening, zorg voor de
aanvullende ondersteuning. Zo wordt er vanuit de Wmo, Participatiewet en het Centrum voor
Jeugd en Gezin begeleiding en andere aanvullende instrumenten aangeboden.
Algemeen maatschappelijk werk biedt psychosociale begeleiding, budgettrainingen en coaching
Stichting Vrijwillige administratieve ondersteuning Weert biedt praktische ondersteuning aan
inwoners in de thuissituatie.

Daarnaast zijn er in het kader van de integrale probleemaanpak met diverse ketenpartners casus-
overleggen, zoals bijvoorbeeld het'vangnetoverleg'en '1 gezin 1 plan'.

Uit de evaluatie blijkt dat het een goede keuze is geweest om de dienstverlening zelf uit te gaan
voeren, vanuit het Stadhuis. Hierdoor staan we dichter bij onze inwoners, kunnen we de
dienstverlening vervlechten met het hele sociale domein en beter inspelen op de behoefte van de
inwoners, beter maatwerk leveren en de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening beter
monitoren.

3.2. Uitvoering
Het team schulddienstverlening werkt aan de hand van opgestelde werkprocessen en
werkinstructies. Deze zijn opgesteld op basis van het geformuleerde beleid en landelijk
geaccepteerde richtlijnen van bijvoorbeeld NEN (Nederlandse Norm) en de Nederlandse Vereniging
voorVolkskrediet (NVVK). De werkinstructies dienen als leidraad voor de regisseurs. Hierbinnen is
het uitgangspunt' maatwerk' geborgd.

Het toepassen van de werkinstructies is onderdeel van de kwaliteitsborging.

Bij de uitvoering wordt gebruik gemaakt van het klantvolgsysteem 'stratech'. Dit systeem is
volledig op maat ingericht op basis van de Weerter werkprocessen en werkinstructies.

Bij aanvang van de dienstverlening is in 2016 gestart met het diagnosesysteem'Traject 51'.
Aangezien dit in de praktijk weinig meerwaarde had, is de overeenkomst niet verlengd.
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4.1. Doelgroep

Dczc paragraaf bevat een (beperkte) analyse van de klanten die zich tot medio november 2017 bij
schulddienstverlening hebben gemeld.

Meldin n naar e

6001 L54
6002 74

6003 18

6004 130
6005 51
6006 r89
6027 1

6030 1

6039 33
6040 1

6043 1

Geen vast adres 10

Totaal 663

Meldi en naar eslacht

Man 434
Vrouw 229
Totaal 663

M naar I

18 -30 ar 133
31 - 40 iaar L72
41 - 50 iaar 160
51 - 60 iaar 113

61 en ouder B5

Totaal 663

Meldingen naar
b ke staat

ehuwd 309
Gehuwd 155

Samenwonend 1B

Gescheiden L64
Weduwstaat L7

Totaal 663

Op basis van de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om vergaande conclusies te trekken ten
aanzien van bijvoorbeeld de groepen personen die meer/minder risico hebben op problematische
schulden. Het klantvolgsysteem Stratech is echter opgebouwd rondom een uitgebreide database.
Op basis hiervan is het mogelijk om ook andere gegevens te filteren. Denk bijvoorbeeld aan:

Dossiers
Dossiers
Dossiers
Dossiers
Dossiers
Dossiers
Dossiers

naar huishoudtype
naar huishouden met of zonder kinderen
naar inkomen
naar soort inkomen
naar aantal schuldeisers
naar schuldhoogte
naar oorzaak schuldenproblematiek

Tot op heden zijn deze query's2 nog niet ingericht. De softwareleverancier berekent voor het
ontwerpen van de query's namelijk aanvullende kosten. Nut en noodzaak van deze extra query's
zijn in de eerste uitvoeringsfase nog niet voldoende onderzocht. In deze eerste fase is de focus
gelegd op de inhoud en de kwaliteit van de dienstverlening en het verder verstevigen van deze

basis.
In het kader van het Aanvalsplan Armoede zal in samenwerking met de Armoedecoördinator
worden bekeken welke analyses nodig zijn om beter inzicht te krijgen in het realiseren van
beleidsdoelstellingen in het kader van de brede aanpak armoedebestrijding. Ook zal worden
bekeken hoe resultaten en effectiviteit beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

9

2 query: een zoekopdracht in een database gericht op het verkrijgen van specifieke gegevens



Op basis van dit onderzoek zal met de leverancier van het softwarepakket zo nodig worden
besproken op welke voorwaarden de query's kunnen worden uitgebreid.
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4.2. Dienstveriening

Deze paragraaf bevat een analyse van de instroom, doorlooptijden en ingezette instrumenten. In
bijlage l zijn de diverse instrumenten toegelicht.2Ot6 omvat een volledig jaar,2Ol7 betreft de

dienstverlening tot en met juni 2017.

In 2016 hebben zich in totaal 404 klanten gemeld voorondersteuning bij hun

schuldenproblematiek. Daarvan zijn 300 intakes daadwerkelijk doorgegaan. 104 intakes zijn door
verschillende redenen geannuleercl.

De volgende oorzaken vallen onder uitval van de gesprekken

Instroom

404 r67Meldinqen
300 t37Intakes
LO4 30Uitval

- telefonisch afgemeld, melding ingetrokken

In de eerste fase van de uitvoering kon de wachttijd voor een intakegesprek beperkt blijven tot
maximaal 2 weken. Vanwege de toename van meldingen, de stapeling van lopende dossiers en

andere werkzaamheden, is de wachttijd ultimo 2017 opgelopen tot 4 weken. Door ziekte van
regisseurs en verplichte feestdagen overschreed de wachttijd incidenteel de maximale termijn van
4 weken.
Aangezien de wachttijd wettelijk maximaal 4 weken mag bedragen en intern gestreefd wordt naar
^^n ..,¡¡].r++ii-l .,-n m¡vimnal ) '^,aùaa ic rlit aan r¡narf¡lr ¡ran¡{ an halrnariilz rrnrla¡hl-qnl lntççll vvolllLLlJu vqrl rrrq^rltlgql e tluNLrr, lJ urL vrr vvrvrr:rr

Inwoners komen op diverse manieren met het team Schulddienstverlening in contact. Zowel via de

reguliere weg (Vraagwijzer) als interne en externe samenwerkingspartners. Geconcludeerd kan
worden dat het merendeel van de aanmeldingen via de centrale toegang van de Vraagwijzer
verloopt.
Het aantal aanmeldingen door interne collega's is sinds de start van het team
Schulddienstverlening gestegen. Dit is het gevolg van de geintensiveerde integrale
probleemaanpak door de regisseurs Sociaal Domein. Geconcludeerd kan worden dat deze aanpak
succesvol is. De regisseurs weten elkaar steeds beter te vinden en betrekken elkaar bij hun

casussen. Deze samenwerking brengt wel een extra tijdsinvestering met zich mee. Hierop wordt in
hoofdstuk 5 verder ingegaan.

Doorverwiizer

183 90Vraaqwiizcr
27 11Bewindvoerder
55 55Interne verwiizer

10Alqemeen MaatschapÞeliik werk 10

2Wonen Limburq
Vroeqsionalerinq WML 6

Vroeqsionalerinq enerqie t4
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Informatie en advies 83 38
Stabilisatie 53 40
Optimalisatie 4L 11
Minnelijke schuldregeling 52 83
Crisisinterventie L4 16

Binnen Schulddienstverlening is er sprake van een viertal trajecten, waarbinnen diverse
instrumenten worden ingezet, te weten:
1- informatie en advies
2- stabilisatie
3- optimalisatie
4- (minnelijke) schuldregeling

Daarnaast wordt er actief gereageerd op crisissituaties.
Van een crisis spreken we als het gaat om (dreigende):

- huisuitzetting (woning of kamer)
- afsluiting water
- afsluiting energie
- uitzetting zorgverzekering
- executieverkoop woning

Binnen de trajecten Schulddienstverlening worden diverse instrumenten ingezet. Een inhoudelijke
toelichting is opgenomen in de begrippenlijst van bijlage 1. Afhankelijk van de problematiek
kunnen dit één of meerdere instrumenten zijn, zowel gelijktijdig als opeenvolgend.

Binnen de trajecten wordt samengewerkt met lokale ketenpartners. Algemeen maatschappelijk
werk draagt zorg voor begeleiding, coaching en budgetcursussen.
Voor de ondersteuning bij thuisadministratie werd in 2016 een samenwerking gestart met Stichting
Humanitas Midden-Limburg. Vanwege interne organisatorische aangelegenheden bij Humanitas kon
deze samenwerking in 2017 niet worden voortgezet. De voormalige Humanitas-vrijwilligers hebben
zich zelfstandig georganiseerd in de hoedanigheid van Stichting Vrijwillige Administratieve
Ondersteuning Weert e.o. (Stichting VAO). De overgang naar Stichting VAO is voor de klanten

Instrumenten

Budgetbeheer 7 T4
Budgetcoaching 18 2
Nazorg 3
Preventie 62 68
Beschermingsbewind 7 9
WSNP 5 I
Humanitas eenmalig opruimen 35 VAO

Humanitas kortdurende coachinq 16 VAO

Hu manitas Thuisadministratie 22 VAO

VAO eenmaliq opruimen Humanitas L4
VAO kortdurende coaching Human¡tas 3
VAO Thuisadministratie Human¡tas 9
AMW Budgetcursus 19 11
AMW Budgetcoachinq/beqeleidinq t4 16
Dwangakkoord 2 4
Inzet SJD 11 24
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naadioos verlopen. Vanaf 2077 draagt Stichting VAO zorg voor de ondersteuning op het gebied van

thuisadministratie en bieden zij begeleiding bij de minder complexe casussen.

Het instrument'inzet sociaaljuridische dienstverlening'(SJD) is nieuw sinds 2017 en vloeit voort
uit de -succesvol gebleken- pilot. Zie ook paragraaf 4.3.6'

Aangezien de dienstverlening pas in 2016 is gestart, kunnen uit deze resultaten nog geen

Resultaat SDV

109 68Succesvol beëindiqd
4 2Beëindiqd vanweqe verhuizing of overlijden

37 11Voortiidiq qestopt op initiatief cliënt
25 26Voortiidiq qestoDt door reqisseur
37 49Niet succesvol beëindiqd

3Doorverwiizinq

V de 300 intakes in 2016 er in 2016 in totaal 212 nd

De overige dossiers waren in2Ol7 nog lopend'

Van het aantal afgeronde dossiers in 2016 werd 51olo succesvol afgerond. In dit percentage zijn

alle vormen van succesvolle beëindiging opgenomen, van informatie/advies en het tot stand komen

van een saneringskrediet tot het treffen van een schuldregeling. Landelijk lag het percentage

succesvolle schuldregelingen in 2016 op 41olo (bron: NVVK).

4.3. Projecten

Vanaf l januari 2016zijn er in het kader van schulddienstverlening diverse aanvullende pilots en

projecten uitgevoerd. Deze worden hieronder kort toegelicht.

4.3. t. Pi lot terugdri ngen bewi ndvoerderskosten

Eén van de actiepunten uit de notitie "Weert maakt een punt van schuldenl", was het onderzoeken

van de mogelijkheden om de kosten van beschermingsbewind terug te dringen. Deze kosten

leggen immers een toenemende drukop het budgetvoor bijzondere bijstand. In dit kader heeft het

team SDV in de periode maart 2Ot6tlm mei 2016 een pilot uitgevoerd.

Tijdens deze pilot is in beeld gebracht welke van de mensen die bijzondere bijstand ontvangen voor

beschermingsbewind onder het zogenaamde schuldenbewind vallen. Dit betroffen in totaal 42
personen. Hiervan zijn degenen die het langst bijzondere bijstand ontvingen (in totaal 28

personen) voor de pilot geselecteerd. Op basis van dossierstudie zijn de 10 meest kansrijke klanten

uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is Traject5l ingezet als diagnose-instrument.
Per klant is beoordeeld oflin hoeverre beschermingsbewind nog steeds noodzakelijk was. Van de

10 casussen bleek dat beschermingsbewind in 4 gevallen inderdaad de beste oplossing was' In 6
gevallen zag de regisseur mogelijkheden om de rechtbank te verzoeken het schuldenbewind op te

heffen. Wegens onvoldoende draagvlak bij de klant dan wel de bewindvoerder zijn de verzoeken bij

de rechtbank uiteindelijk niet doorgezet. Dit zou geen zin hebben gehad, omdat de rechter hierbij

afgaat op het verzoek van de klant en dit toetst aan de wettelijke kaders. Alternatieven voor

beschermingsbewind worden door de rechter niet onderzocht. Om beschermingsbewind te kunnen

opheffen dient de klant dit zelf aan te geven. Als gemeente hebben wij hierop geen invloed.

Conclusie van de pilot was dat gemeenten onder de huidige wetgeving alleen aan de voorkant van

het proces invloed kunnen uitoefenen op beschermingsbewind. Daarom wordt extra ingezet op

preventie. De regisseurs SDV zetten beschermingsbewind alleen in voor die klanten voor wie geen

(lichter) alternatief mogelijk is. Daarnaast worclt bij ieclere aanvraag bijzondere bijstand kritisch
getoetst op de noodzaak van het aanvragen van beschermingsbewind.
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4.3.2. Pilot vroegsignalering huurschulden
De gemeente Weert en Wonen Limburg hebben in de periode van april 2OL6 t/m juni 2016 een
pilot uitgevoerd in het kader van vroegsignaleren van huurschulden.

Doel van de pilot was het voorkomen van onnodige deurwaarderskosten en huisuitzettingen.
Voor schulddienstverlening was de pilot bovendien een goede manier om mensen in een vroegtijdig
stadium te bereiken wanneer de schuldenproblematiek nog te overzien is en betrekkelijk eenvoudig
kan worden opgelost.

Tijdens de pilot zijn gezinnen met een huurachterstand van 2 maanden vroegtijdig bezocht door
Wonen Limburg. Bij het huisbezoek is de mogelijkheid van schulddienstverlening besproken en kon
de huurder direct rechtstreeks telefonisch contact opnemen met een regisseur
schulddienstverlening.

In de pilot was merkbaar dat het merendeel van de klanten niet intrinsiek gemotiveerd was. Dit
uitte zich onder andere in het niet of nauwelijks meewerken met inleveren van gegevens of door
het herhaaldelijk afmelden voor afspraken.

De conclusie van de pilot was dat de gehanteerde werkwijze weliswaar alle goede intenties in zich
meedroeg, echter niet aansloot op de behoefte van de huurders. De motivatie dan wel het besef
om de aangeboden hulp met twee handen aan te grijpen was niet aanwezig. Daarnaast bestaat het
vermoeden dat zowel de medewerker van Wonen Limburg als de regisseur SDV niet laagdrempelig
genoeg waren voor de doelgroep. Geconcludeerd werd dat voor een grote groep eerst een
'voortraject' noodzakelijk is, in de vorm van een maatschappelijk werker van AMW of een
maatje/erva ri n gsdesku nd ige.

In samenwerking met Wonen Limburg, Woningstichting Sint Joseph, AMW en Punt Welzijn is
daarom gestart met het voorbereiden van het convenant Vroegsignalering Huurschulden.

4.3.3. Convenant vroegsignalering huurschulden
In het 4e kwartaal 2016 is gestart met de voorbereidingen voor een convenant Vroegsignalering
Huurschulden. De convenantpartners zijn Gemeente Weert, Wonen Limburg, Woningstichting St.
Joseph en AMW-ML. Het convenant is op 13 februari 2OL7 door alle paftners ondertekend. Met
ingang van mei 2OI7 is de uitvoering gestart. Doelstelling is om in een zo vroeg mogelijkstadium
inwoners te bereiken met financiële problematiek zodat grotere problemen voorkomen kunnen
worden.

Om de privacy zo optimaal mogelijk te kunnen waarborgen wordt er gebruik gemaakt van een
beveiligd systeem 'Registratie Informatie Systeem'(RIS). Dit systeem, dat ook door de gemeente
Amsterdam wordt gebruikt, maakt het mogelijk dat de convenantpartners privacygevoelige
informatie veilig kunnen overdragen.
De beide woningstichtingen signaleren via RIS bij de gemeente Weert zodra er bij een huurder
sprake is van 2 maanden huurachterstand. Wij maken vervolgens een schifting: indien het
huurders betreft die een bijstandsuitkering ontvangen, wordt de klant uitgenodigd voor een
gesprek. Dit betreft een 3-gesprek met de regisseur Participatie en de regisseur SDV.
Indien het een huurder zonder bijstandsuitkering betreft, wordt AMW ingeschakeld om de huurder
te bezoeken. Via RIS wordt aan de woningstichtingen teruggekoppeld wat het resultaat van de
interventie is geweest.

In augustus 2017 is de werkwijze geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de eerste ervaringen door
alle convenantpartners positief genoemd worden. Inwoners reageren vaak positief op het proactief
contact leggen en hulp aanbieden. In totaal hebben de Woningstichtingen 77 huurachterstanden
gemeld. Hiervan zijn 44 signalen opgepakt door SDV en 33 door AMW.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn er aanvullende werkafspraken gemaakt die eraan bijdragen
dat interventies bij meer casussen in structurele verbeteringen resulteren. Zo zal AMW inwoners
budgetbegeleiding aanbieden, waarbij enerzijds inkomensaanvullende voorzieningen worden
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aangevraagci en arrcierzijds een i.rudgetpian wordt opgesteid. De woningst¡chi¡ngen zuilen een
huurder opnieuw aanmelden zodra er twijfel bestaat over het volhouden van gemaakte afspraken

Vanaf oktober 2077 zal Torgverzekeraar CZ alle Weertenaren met achterstanden in het systeem
aanmelden. Waterleidingmaatschappij WML sluit vanaf november 2017 aan.
De grote energieleveranciers volgen in 2018.

4.3.4. Startpunt Geldzaken

De gemeente Weert is een samenwerking aangegaan met het Startpunt Geldzaken. Dit is een

samenwerkingsverband van het Nibud met Vereniging Eigen Huis, de beleggersvereniging VEB en

de Stichting Certificering FFP.

Startpunt Geldzaken stelt geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende
omstandigheden. Op onze website is een link geplaatst naar het Startpunt Geldzaken.
De geldplannen worden online beschikbaar gesteld. Hiermee kan iedere inwoner op ieder gewenst
moment en stap voor stap orde inzicht krijgen in zijn situatie. De Geldplannen blijven anoniem,
waarmee de privacy is gewaarborgd, Daar waar nodig wordt verwezen naar relevante
hulpverlenende instanties.

4.3.5. ant
In mei 2017 heeft ieder huishouden in Weert een Geldkrant ontvangen. Deze krant was een
initiatief van de gemeente Weert en werd ontwikkeld in samenwerking met het Nibud. Het uitgeven
van de Geldkrant had tot doel om inwoners te ondersteunen bij het regelen van hun geldzaken. In
deze krant staat hoe inwoners zelf de regie over uw financiën houden, financiële problemen
voorkomen of oplossen. En ook waar zij terecht kunnen voor hulp.

Het uitgeven van De Geldkrant was in principe een eenmalige actie. Gezien de positieve reacties
wordt echter gekeken hoe er een vervolg aan gegeven kan worden. Gedacht wordt aan een digitale
variant of het opnieuw in het leven roepen van een soort Sociaal lournaal voor alle Weertenaren.
Deze communicatie zal worden meegenomen als onderdeel van de uitvoering van het Aanvalsplan
Armoede (zie ook Hoofdstuk 8).

4.3.6. Pilot Sociaal luridische Dienstverlening

In de loop van 2016 werd duidelijk dat er bij veel casussen behoefte was aan specifieke
deskundigheid. Een professional met kennis van alle wet- en regelgeving die extra aandacht kon
schenken aan het'ontwarren'van alle landelijke regelingen waarmee de klant te maken had en het
tegengaan van het niet-gebruik van voorzieningen. Onmisbaar, maar tegelijk zeer tijdrovend
puzzelwerk dat de regisseurs SDV onevenredig belastte. In juli 2016 is daarom gestart met de pilot
Sociaal Juridische Dienstverlening.
De kracht van de Sociaal Juridisch Dienstverlener (SJD-er) is dat zij direct inzetbaar is en veel
praktische en actuele sociaal-juriclische kennis heeft. De SID-er gaat naast de inwoner staan en

zoekt samen naar de hulpvraag.Zekan meerdere contacten inplannen totdat vraag beantwoord is,

ze heeft korte lijnen met advocatuur en andere professionals zoals juridisch loket en AMW. De SID-
er weet de weg in zowel het maatschappelijk veld als de ambtelijke organisatie.

De SJD-er is in bepaalde casussen een instrument op zich en werkt in andere casussen aanvullend
of voorbereidend op het traject SDV. Zo heeft de interventie van de SJD-er bijvoorbeeld geleid tot
een belastingteruggave in plaats van een vordering. Ondersteunt zij klanten bij complexe casussen

bij het aanvragen van SDV. Ook biedt zij - na uitvoerig onderzoek van bijvoorbeeld meervoudige
beslaglegging - informatie en advies op maat. Torgtzij dat gebru¡k wordt gemaakt van
voorliggende (inkomens)voorzieningen en onderzoekt ze bijvoorbeeld of schulden nog juridisch
opeisbaar zijn. In het kader van SDV leiden haar interventies tot stabilisatie van het inkomen zodat
een schuldregeling in gang kan worden gezet.

Geconcludeerd kan worden dat de pilot zeer succesvol is. Klanten zijn erg tevreden over de

aangeboden aanvullende ondersteuning. Door de inzet van de SID-er kunnen de regisseurs SDV

zich effectiever richten op hun kerntaken. Besloten is om de inzette continueren.
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4.3.7 . Spreekuur Zelfregiecentru m

Een regisseur SDV is eenmaal per maand, de laatste dinsdag van de maand, van 14:00 tot 16:OO
uurop locatie bij het Zelfregiecentrum. Samen met een collega van team Participatie verzorgen zij
een spreekuur.
Gebleken is dat de aanwezigheid van SDV gewenst en van toegevoegde waarde is voor de
doelgroep. Tijdens het spreekuur gaan de regisseurs het gesprek aan met de bewoners van het
Zelfregiecentrum die aanvullende informatie willen. De informele aanpak bevordert de
toegankelijkheid richting de gemeente.
Ook de medewerkers van het Zelfregiecentrum zelf of andere aanwezige hulpverleners kunnen met
vragen bij de regisseurs terecht over SDV, Participatiewet of andere afdelingen. Ook wordt er
gespard over specifieke hulpvragen en casussen.

4.3.8. Financieel beheer

In het 3e kwartaal 2016 werd geconstateerd dat de gekozen werkwijze voor de klanten met een
schuldregeling risico's met zich meebracht. Bij een schuldregeling worden afspraken gemaakt met
de schuldeisers. Klanten dienen 3 jaar lang van hun inkomen maandelijks het bedrag boven het
Vrij Te Laten Bedrag te reserveren voor de schuldeisers. Na afloop van deze periode betaalt de
klant conform de schuldregeling een deel van de openstaande schuld aan de schuldeisers af. De
rest van de schuld wordt kwijtgescholden.
Bij de start van SDV was de werkwijze dat klanten deze reservering zelf moesten sparen, via hun
eigen bankrekening. Hieraan zijn echter risico's verbonden, omdat klanten in die constructie zelf
ook steeds over deze reserveringen kunnen beschikken. Bij onvoldoende reserveren, of het
tussentijds opnemen van de reserveringen, kan de geslaagde schuldregeling in gevaar komen en
alsnog mislukken. Door het invoeren van financieel beheer kan dit voorkomen worden. Bij
financieel beheer worden alle reserveringen op een bankrekening bij de schulddienstverlenende
organisatie verzameld voor de uiteindelijke betaling aan de schuldeisers.

Voor het inrichten van financieel beheer is er door de afdeling financiën een extra bankrekening
geopend (Rabobank). Vervolgens is de inrichting van Stratech aangepast en gekoppeld aan deze
bankrekening. Towel alle nieuwe klanten als degenen met een lopende schuldregeling zijn
overgezet naar de nieuwe werkwijze. Alle reserveringen verlopen sinds begin 2077 via dit systeem,
Voor het inlezen van de mutaties op de bankrekening en het uitbetalen van schuldeisers wordt een
financiële medewerker van WIZ ingezet. Deze werkt conform de opgestelde werkinstructie. Deze
werkzaamheden behelzen c.a. I uur per maand. Daarnaast controleren de regisseurs
tweemaandelijks of de klant ook daadwerkelijk aan zijn reserveringsverplichting voldoet.
Momenteel maken 82 klanten gebruik van dit instrument.

4.3.9. Certificering NVVK

In Nederland zijn zo'n 90 organisaties (zowel gemeenten als andere organisaties) aangesloten bij
NVVK. De NVVK heeft als branche-organisatie een gedragscode en richtlijnen ontwikkeld die breed
gedragen worden, ook buiten de leden om. Daarnaast heeft de NWK convenanten afgesloten met
grote landelijke schuldeisers om de samenwerking tussen schuldhulpverlenende instellingen en de
schuldeisers te bevorderen.

Naar aanleiding van de nota "Weert maakt een punt van schulden!" is onderzocht of lidmaatschap
van de NWK een meerwaarde voor Weert zou vormen. Uit onderzoek is gebleken dat dit niet het
geval is. De toegevoegde waarde weegt niet op tegen de kosten van het lidmaatschap en de extra
werkzaamheden die de aanvraag met zich meebrengt. De voordelen van het lidmaatschap zijn in
beperkt. Niet-leden kunnen zich in bijna alle gevallen net als leden beroepen op de
convenantafspraken van de NWK. Ook niet-leden staat het vrij om zich te conformeren aan de
NWK-gedragscode en de richtlijnen. De mogelijkheid om via het lidmaatschap van de NWK kennis
te verwerven en te delen voegt onvoldoende toe. Deze kennis is inmiddels namelijk binnen de
eigen organisatie voorhanden. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen ook op andere manieren
eigen worden gemaakt, bijvoorbeeld door training, nieuwsberichten, bijwonen van congressen en
intercollegiaal overleg.
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5.1. Uitvoering

Conform het groeimodel is het team SDV in januari 2016 gestart met 2 ingehuurde (ervaren)
regisseurs SDV, 2 interne (onervaren) regisseurs SDV en 1 part-time ingehuurde coördinator. Per 1

januari 2Ol7 is 1 ingehuurde regisseur vervangen door een interne medewerker. Vanwege de

onervarenheid van de nieuwe medewcrkcrs en de toeloop van klanten, is daarnaast nog enkele
keren voor korte tijd een ervaren regisseur SDV ingehuurd, Voor de uitwerking en implementatie
van de projecten is de (externe) coördinator langer ingehuurd (eind20L7 B uur perweek).
Vanaf 2018 is de opleiding en ontwikkeling van het team afgerond en kan het team SDV worden
bestempeld als volledig taakvolwassen. Per 2OtSzal de inhuur dan ook helemaal zijn afgebouwd
en bestaat het team volledig uit interne medewerkers.

In de notitie'Weert maakt een punt van schuldenl'is een doorberekening opgenomen van de

tijdsinvestering per instrument, de verwachte aantallen en de benodigde formatie. Deze

doorberekening betrof ccn (goed onderbouwde) schatting. Naar aanleiding van de evaluatle ls deze
prognose afgezet tegen de realisatie. Hieruit is gebleken dat deze op een aantal punten afwijkt.

Belangriikste constaterinqen :

1) De regisseurs SDV hebben de benodigde tijdsinvestering van alle instrumenten geregistreerd.
De gemiddelde tijdsinvestering wijkt bij een aantal instrumenten af van de prognose:
gemiddeld zijn er meer uren nodig.

2) De vooraf ingeschatte instrumenten wijken af van de daadwerkelijke uitvoering. Een aantal
instrumenten heeft in Stratech (de applicatie voor SDV) een andere naam gekregen; andere
instrumenten zijn samengevoegd, waarbij alle handelingen onder één instrument zijn
geregistreerd. Ook bleek een aantal instrumenten niet opgenomen. Deze zijn - samen met de

betreffende tijdsinvestering - toegevoegd.

3) Sinds de start van het team SDV heeft het thema Armoede een grote vlucht genomen.

Landelijk is er veel aandacht geweest en ook lokaal zijn er diverse publicaties verspreid. Dit
lreeft ertoe geleid dat het team SDV steeds beter gevonden wordt. Zowel door inwoncrs, als

voor professionals, intern en extern. Aangezien er binnen het sociaal domein veelal sprake is

van multi-problematiek, zijn regisseurs SDV in toenemende mate bij casussen en

samenwerkingsverbanden betrokken. De tijdsinvestering van deze werkzaamheden is in de

realisatie opgenomen,

4) Aanvullend op de reguliere dienstverlening is een aantal projecten uitgevoerd. Zie ook
paragraaf 4.3. Deze projecten waren niet op voorhand ingecalculeerd.

5) Bij het opstellen van de prognose is verondersteld dat het benodigde kwaliteitsbeheer
ondergebracht zou kunnen worden bij de reguliere kwaliteitsmedewerkers van WIZ. Deze

veronderstelling is onjuist gebleken. Binnen de reguliere formatie kwaliteitsbeheer van WIZ
bestond hiervoor geen ruimte. Bovendien betreft SDV een dusdanige expertise dat
geconstateerd is dat het efficiënter is om het kwaliteitsbeheer binnen het team SDV zelf te
beleggen. In 2016 en2OL7 hebben de coördinator en een ervaren (ingehuurde) regisseur SDV

deze taken op zich genomen. Vanaf 2018 worden de taken belegd bij de nieuwe regisseur SDV.

Bij de werving is met de hiervoor benodigde kwaliteiten rekening gehouden. De tijdsinvestering
die met het kwaliteitsbeheer gemoeid gaat, behelst gemiddeld B uur per week.

6) Schulddienstverlening gaat gepaard met veel administratieve handelingen. Eén onderdeel
betreft relatief eenvoudige handelingen, zoals het opboeken van nieuwe klanten, het plannen

van intakes en het versturen van preventiebrieven. Bij de formatieberekening is ten onrechte
geen rekening gehouden met deze taken. Geconstateerd is dat dit voor de effectiviteit van het
team en de dienstverlenlng aan de inwoners wel noodzakelijk is. Daaronl zijrr de eettvoudigere
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handelingen vanaf de start ondergebracht bij de administratieve ondersteuners van WIZ. Ook
worden hier stagiaires voor ingezet. Het betreft gemiddeld 16 uur per week.

7) Gezien de toenemende taken en de ervaren werkdruk van het team SDV is gekeken hoe het
team efficiënter kan worden ingericht. Vanaf O7-I0-20t7 is gestart met een pilot om te bezien
of een deel van de complexere administratieve taken door een back-office medewerker kunnen
worden uitgevoerd. De regisseurs kunnen zich dan richten op hun kerntaken. Het betreft onder
meer het opboeken van schulden/schuldeisers in Stratech, het aanschrijven van schuldeisers
en bewaken van reacties, opstellen, versturen en bewaken van totaal schuldenoverzicht en
betalingsvoorstellen aan schuldeisers. Hiervoor is in het kader van mobiliteit een interne
(opgeleide) medewerker ingezet voor 8 uur per week. Indien de pilot succesvol blijkt, is het
denkbaar dat de back-office medewerkster ook heronderzoeken gaat uitvoeren.

8) Uit de realisatie blijkt dat het beroep op het team SDV toeneemt. Op basis van de huidige
formatie is de wachttijd voor een intake opgelopen tot 3 à 4 weken. Het risico bestaat dat de
wettelijke termijn van maximaal 4 weken wordt overschreden. In de basis - en in relatie tot
het Aanvalsplan armoede - is dit een onwenselijke situatie. Op dit moment is het nog te vroeg
om hiervoor structurele maatregelen te treffen. Het is belangrijk om de ontwikkeling van de
wachttijd goed te monitoren. Zo nodig kan geld uit het Aanvalsplan Armoede worden ingezet
om capaciteit tijdelijk uit te breiden.

5.2. Financieel

In het raadsvoorstel van 28 oktober 2015 (RAD-001165) is een begroting van de kosten van SDV
opgenomen voor het jaar 2016. Deze wordt hieronder afgezet tegen de gerealiseerde kosten.
Hieruit blijkt dat de realisatie nagenoeg overeenkomt met de vooraf berekende kosten.

Kosten uitvoeri sDv 2016

Vaste kosten 2016 394.495 364.075

Implementatiekosten
(eenmalig) r27.t25 t54.464

TOTAAL 515.620 518.539

.lL;. ,;1..
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6. Tev¡'edenheid doelgroep
De klanttevredenheid over de geleverde schulddienstverlening is niet formeel gemeten via een
klanttevredenheidsonderzoek. Met het Cliëntenplatform Minima zal worden bekeken of dit
onderdeel in het periodieke onderzoek dat door hen wordt uitgevoerd kan worden opgenomen.
Hieronder is een aantal opmerkingen opgenomen die de regisseurs regelmatig van klanten horen.
Dit om een indicatie te geven van de wijze waarop de dienstverlening door klanten wordt ervaren.
Met name (het ontbreken van) de wachttijd en de korte doorlooptijden, in het eerste
uitvoeringsjaar, worden door klanten als zeer positief gezien. Daarnaast krijgen de regisseurs
dikwijls positieve opmerkingen over de integrale aanpak en de oplossingsgerichte benadering, Daar
waar inwoners minder tevreden zijn, heeft dit veelal te maken met te hoge verwachtingen.
Regisseurs proberen dit te voorkomen door hieraan bij de aanvraag extra aandacht te besteden,

'ik ben verrast
dat ik zo snel op

intal<egesprek
kan komen'

'er is zicht op aflossing
van mijn schulden, ik

ervaar de hulp als
zeer waardevol'

'de begeleiding door
de regisseur bij de

schuldregeling geeft
me hoop dat het

goed gaat komen'

goed op weg
geholpen met

betalingsregelingen'

u

huisuitzetting is
voorkomen

dankzij jullie
hulp'

'mijn 'ik heb vorig jaar ook
al bewijsstukken
ingeleverd bij de

uitkeringsaanvraag;
waarom moet dit nu

nog een keer?'
'waarom

moet ik dit
zelf doen?'

'ik ben binnen
een dag

teruggebeld om
een afspraak in

te plannen''ik voel me
gehoord en vind
het fijn dat jullie
meedenken met

alles'

'bij de Kredietbank
duurde het anderhalf

jaar en was er nog geen
schuldregeling, ik ben
gerust dat het bij jullie

eindelijk is gelukt
binnen korte tijd'

'prettig dat de afspraak
samen is gepland met

de regisseur Participatie;
nu hoef ik maar 1x mijn

verhaal te doen'
'dankzij de

preventiebrief heb ik
contact opgenomen/

omdat ik anders word
afgesloten van

energie'

'dankzij jullie
heb ik nu weer
zicht op mijn
inkomsten en

uitgaven'

'de warme
overdracht

naar AMW was
erg fijn'

'waarom willen
jullie niet borg

staan voor
mijn lening?'

'waarom duurt het
zo lang voordat
alles met mijn
schuldeisers is

opgelost?'
'de inzet van VAO
heeft mij enorm
geholpen mijn

administratie weer
op orde te krijgen'

'jullie hebben me
geholpen met mijn
schulden, dat geeft

me hoop dat het
goed komt'

'ik kwam zelf niet
door de wachtrij aan

de telefoon bij
instanties, met behulp

van jullie heb ik
eindelijk meer

informatie'

'waarom moet
ik van jullie
meer gaan
werken?'
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7. Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Bij de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WSs) is vastgelegd dat de wet
binnen vier jaar na de inwerkingtreding zou worden geëvalueerd. Deze evaluatie is in maart 2016
uitgevoerd. Hieruit kwam een aantal conclusies en aanbevelingen, die in dit hoofdstuk naast de
SDV-praktijk van Weert worden gelegd. Het doel hiervan is te onderzoeken of de evaluatie van de
Wgs aanleiding geeft tot wijzigingen van de huidige praktijk.

Conclusies uit de evaluatie Wqs Effect op SDV Weert?
1 De Wgs heeft een kwaliteitsbodem in de

gemeentelijke schuldhulpverlening (SHV)
gelegd, met onder meer bepalingen over:
- het realiseren van een brede

toegankelijkheid
- het beperken van wacht- en

doorlooptijden
- het realiseren van integrale SHV onder

regie van de gemeente
- het op de politieke agenda zetten van

SHV

- het bewerkstelligen van een inhaalslag bij
gemeenten die de SHV nog niet of
beperkt hadden ingevuld

Nee, geen effect.
- brede toegankelijkheid is gerealiseerd
- wacht- en doorlooptijden zijn korter dan

de wettelijke vereisten
- SDV wordt integraal uitgevoerd; in

samenhang met het Aanvalsplan Armoede
worden preventie en vroegsignalering
vanaf 2018 nog nadrukkelijker
georganiseerd

- gemeente Weert voert regie
- bestuurlijk zijn de thema's armoede en

schulden van groot belang
- SDV is in Weert goed georganiseerd

Aandachtspunt: de wachttijden zijn sinds
eind 2077 aan het oplopen. In samenhang
met de uitgangspunten van het Aanvalsplan
Armoede dient hier adequaat mee
omqeqaan te worden.

2 Het overgrote deel (98o/o) van de
gemeenten heeft een beleidpslan SHV, maar
nog niet alle in de wet genoemde
onderwerpen komen daarin aan bod.

Ja, actiepunt.
Er is een beleidsplan SHV 2012-2016. Dit
dient te worden verlengd. Hierbij zal worden
aangesloten bij de uitgangspunten van
paragraaf 2.2. en 2.3.

3 Gemeenten hebben hun regierol versterkt
en meer grip op de SHV.

Nee, geen effect.
SDV wordt in Weert vanuit het Stadhuis
uitgevoerd. Het team wordt aangestuurd
door de teamleider Participatie en SDV van
WIZ, onder verantwoordelijkheid van het
afdelingshoofd WIZ. Deze inbedding
resulteert in een integrale uitvoering op het
gehele sociale domein. Een belangrijk
aspect daarbij is de samenwerking met
keten pa rtners en vriiwi I I iqersorqa n isaties.

4 Sinds 2012 is het pakket SHV-instrumenten
verbreed en gemeenten zeggen meer
maatwerk te leveren.

Nee, geen effect.
SDV in Weert voorziet in een compleet
aanbod van instrumenten, zowel vanuit de
eigen uitvoering als aanvullend vanuit
ketenpartners. Maatwerk staat hierbij
voorop.

5 De integraliteit in de uitvoering is mede
dank zii de Wqs toeqenomen.

Nee, geen effect.
Zie punt 3.

6 Gemeenten spannen zich in voor een brede
toegang, maar het is moeilijk hard te maken
in welke mate ze daar ook in slagen.

Nee, geen effect.
Toegang tot SDV verloopt in Weert op 3
manieren, via:
1) De Vraagwijzer
2) AMW
3) Bewindvoerders
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Gemeente Weeri hanteert geerr voorseieciie
in de toegang tot SDV. Iedere inwoner die
zich meldt wordt ingepland voor een
intakegesprek. Het enige dat de inwoner
moet meenemen is een geldig
ide
Nee, geen effect.
In Weert wordt iedere melding gezien als
een aanvraag, hetgeen inhoudt dat iedere
klant ook een beschikking krijgt. Dit kan
een aanbod zijn voor SDV, maar ook een
beschikkinq Informatie & Advies.

7 De wettelijke verplichting voor gemeenten
om beschikkingen af te geven, levert in de
praktijk problemen op.

B. Gemeenten hanteren naast de in de Wgs
genoemde weigeringsgronden ook andere,
maar geven zelf aan daar in de uitvoering
ruimhartig mee om te gaan.

Nee, geen effect.
Uitgangspunt in Weert is dat iedereen in
beginsel toegang heeft tot SDV. In artikel 6
van de beleidsregel SDV staan daarom
slechts 2 weigeringsgronden (samengevat):
a) indien de verzoeker feitelijk niet

b) in qeval van ontoelaatbaar gedrag

Nee, geen effect.
Een van de speerpunten van SDV in Weert
is de korte cloorlooptijd. lange tijd is het
team erin geslaagd om inwoners die zich
meldden voor een intakegesprek binnen 2
weken te spreken. De oplopende wachttijd
is een punt van aandacht.

9 De beperking van de wachttijd is ten dele
gerealiseerd; het merendeel van de
gemeenten zegt er in te slagen de wachttijd
binnen de vier weken termijn te houden.

lrJee, geen efr,ect.
In Weert is gestart met de convenant
Vroegsignalering Huurschulden en de
werkwijze voor bescherming van
persoonsgegevens via het systeem RIS.
Deze werkwijze wordt als positief ervaren.
Andere schuldeisers zullen zich binnenkort
bii deze werkwiize aansluiten.

I ¡.ì C^l-.' 'lÀa¡¡a¡¡ mi¡¡an h¡i r¡aal aamaanfan nn¡JlrluluglÞglÞ rrrrù9vrr 9rJ vsvl 9!lll!Llr!!r! irvv

de minimale mate van standaardisatie die
nodig is voor efticiënte samenwerking rond
vroegsig nalering.
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B. Aanvalsplan armoede 20tB-2020

In september 2Ol7 heeft de gemeenteraad het Aanvalsplan armoede 2Ot8-2020 vastgesteld. SDV
kan gezien worden als één van de belangrijkste instrumenten van actieve armoedebestrijding. In
het Aanvalsplan armoede zijn ook diverse maatregelen opgenomen die betrekking hebben op SDV
De armoedecoördinator zal een uitvoeringsplan opstellen waarin deze maatregelen en de planning
hiervan verder worden uitgewerkt. Met name de eventueel benodigde extra inzet van regisseurs
ten gevolge van de communicatie campagne dient nauwlettend te worden gevolgd.

Preventie en vroegsignalering zijn tot op heden binnen SDV nog onvoldoende uitgewerkt. Deze
onderdelen zullen in de brede aanpak van het Aanvalsplan Armoede worden gerealiseerd.

De volgende evaluatie SDV zal, als instrument in het kader van actieve armoedebestrijding,
worden meegenomen in de evaluatie van het Aanvalsplan armoede 2018.
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Bijlage I Begrippenlijst

Aanpakgesprek
Uit de inventarisatie en analyse van het intakegesprek volgt een plan van aanpak, waarin staat
beschreven welke oplossingsrichting gewenst en haalbaar is. Zowel de regisseur als inwoner
ondertekenen dit plan.

Afloscapaciteit
Het bedrag dat iemand maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. De
afloscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het Vrij Te Laten Bedrag
(wLB).

Begroting
Een begroting is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven. Het laat zien waaraan de klant zijn
inkomen besteedt. Om grip te krijgen op financiën is inzicht in het inkomsten- en uitgavenpatroon
onmisbaar.

Beschermingsbewind
Beschermingsbewind is mogelijk voor personen die wegens een lichamelijke of geestelijke
beperking niet in staat zijn om hun eigen vermogen te beheren. Het bewind zegt dus niets over de
vermogenspositie van iemand, maar wel over het onvermogen om de eigen financiën te regelen.
Beschermingsbewind wordt in principe aangevraagd door de klant zelf maar kan ook door
familieleden (tot in de 4e graad) worden aangevraagd. Is er niemand die de aanvraag kan doen en
is bewindvoering toch noodzakelijk, dan kan een verzoek bij de officier van Justitie in worden
gediend.

Beslag
Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel
waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen
een deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een
dwangbevel.

Beslagvrije voet
Bij beslag op loon of uitkering krijgt degene die het betreft altijd een bepaald gedeelte ervan wèl
uitbetaald, de 'beslagvrije voet'. Deze beslagvrije voet bedraagt 90o/o van de bijstandsnorm
inclusief vakantiegeld, met eventueel daarbij opgeteld een correctie van hoge woonlasten en
kosten zorgverzekering. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de
beslaglegger overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever of de uitkerende
instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Bewindvoerder WSNP
Een Bewindvoerder Wsnp wordt aangesteld door de Rechtbank en is belast met de uitvoering van
de Wsnp. Hij berekent onder andere het vrij te laten bedrag (VTLB), stelt het schuldenpakket vast
en maakt een saneringsplan. Hij informeert schuldeisers en de rechter-commissaris. De
onderbewindgestelde moet de bewindvoerder informeren over alles wat van belang kan zijn voor
de schuldsanering. De eerste 13 maanden krijgt de bewindvoerder alle post van de
onderbewindgestelde. Op deze manier kan hij controleren of de schuldsanering goed verloopt.

Budgetbegeleiding
Doel van budgetbegeleiding is inzicht krijgen in de inkomsten en uitgaven, het op orde brengen
van een overzichtelijke administratie en klanten helpen bij het afstemmen van de uitgaven op het
beschikbare budget, zodanig dat de schulden kunnen worden afgelost en er in de toekomst geen
nieuwe schulden ontstaan.



Bucigetbeheer
Budgetbeheer beheert de inkomsten en doet betalingen voor de klant, volgens een vastgesteld
budgetplan. Het doel van budgetbeheer is zorgdragen dat betalingen tijdig gedaan worden en

voorkomen van (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden.

Budgetcoaching AMW
Een instrument waarbij AMW de klant begeleidt bij het beter leren omgaan met geld wanneer er
sprake is van psychosociale problematiek. Ër is sprake van een meerdere afspraken waarin aan de

hand van doelen wordt gewerkt tot deze zijn behaald.

Budgetcoaching SDV
Een instrument waarbij de regisseur SDV de klant begeleidt bij het beter leren omgaan met geld.

Er is sprake van een meerdere afspraken waarin aan de hand van doelen wordt gewerkt totdat
deze zijn behaald.

Crisisinterventie
Een crisissituatie kan zich in verschillende stadia van een schulddienstverleningstraJect voordoen
Als er in de aanmeldfase sprake is van een crisissituatie dan stelt de Wet gemeentelijke

gehad, Het doel van crisisinterventie is niet alleen het voorkomen van huisuitzetting of het
voorkomen van afsluiten van nutsvoorzieningen. Doel is ook om de klant bewust te maken van de

ernst van de situatie en van zijn eigen verantwoordelijkheid zodat een vervolg
(schuld)dienstverleningstraject mogelijk wordt. Om deze bewustwording te bewerkstelligen
schakelt de gemeente Weert, indien noodzakelijk, flankerende hulp (maatschappelijk werk,
verslavingszorg, etc.) in.

Deurwaarder
Fen clertrwaarcler int schulden, in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan verder
dan die van een incassobureau. Een deurwaarder kan bijvoorbeeld een dagvaarding uitbrengen
beslag leggen, bijvoorbeeld boedel- of loonbeslag een woning ontruimen.

Dwangakkoord
Warrrteer irr het nrinnelijk traject niet alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgesteldc rcgcling,
kan de schuldenaar de rechtbank vragen de weigerende schuldeisers te verplichten mee te werken
aan een minnelijke regeling. De rechter zal alleen een dwangakkoord opleggen wanneer de

weigering van één schuldeiser onevenredig nadelig is voor de overige schuldeisers.

Heffinanciering
Wanneer schulden volledig kunnen worden afbetaald door een lening kan dit instrument worden
ingezet. Op basis van een berekening kan een lening bij de Kredietbank Limburg worden
aangevraagd waarmee de schulden vooraf worden afbetaald. De inwoner betaalt alleen de lening

af.

Incassobureau
Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int, in opdracht van een schuldeiser. Voor deze
werkzaamheden brengt het incassobureau kosten in rekening. Deze moet de schuldenaar betalen
boven op de reeds bestaande schuld.

Informatie & advies
Wanneer de inwoner een korte hulpvraag heeft, die middels 1-2 gesprekken afgerond kan worden
wordt deze voorzien van een informatie & advies-beschikking. Denk bijvoorbeeld aan het treffen
van een betalingsregeling, doorverwijzing naar interne of externe samenwerkingspartner of
ondersteuning bij het opvragen van informatie,



Intake
Er vindt naar aanleiding van de aanmelding een intakegesprek plaats met de klant binnen 2 weken
na de aanmelding (behalve bij crisis). In dit gesprek wordt uitgebreid onderzocht of er problemen
bestaan op verschillende levensgebieden en hoe deze samenhangen met de financiële
problematiek. Dít wordt een integrale intake genoemd. Dit wordt uitgevoerd volgens een
vraaggerichte methodiek en resulteert in een aanbod op maat. Op basis van dit gesprek wordt het
vervol gtraject bepaald.

Inzet AMW - budgetcursus
Een cursus die wordt uitgevoerd door het AMW waarbij de klant basisvaardigheden leert ten
aanzien van het (verantwoord) omgaan met geld.

I n zet Bescherm i n g sbew i n d
Wanneer blijkt dat sprake van structureel onvermogen om zelfstandig financiën en administratie te
beheren kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechtbank. De noodzaak wordt
vooraf uitgebreid met de klant besproken. Een beschermingsbewindvoerder gaat na de uitspraak
alle genoemde taken namens de klant uitvoeren.

Inzet Budgetbeheer Kredietbank Limburg (KBL)
Wanneer blijkt dat er sprake is van tijdelijk onvermogen om zelfstandig financiën te beheren, kan
budgetbeheer worden ingekocht bij KBL. Dit houdt in dat het inkomen van de klant wordt
overgemaakt op een rekening bij KBL. Na betaling van de vaste lasten zoals huur, energie- en
ziektekosten wordt het restant (het leefgeld) overgemaakt naar de rekening van de klant.

Inzet Budgetcoach i ng VAO
De regisseur SDV zet dit instrument in om de klant laagdrempelig te laten begeleiden b¡j het beter
leren omgaan met geld. Dit wordt alleen ingezet bij kortdurende begeleiding waarin weinig tot geen
psychosociale problemen bestaan. Er is sprake van een meerdere huisbezoeken waarin aan de
hand van doelen wordt gewerkt tot deze zijn behaald.

Inzet SID als onderdeel SDV
Een regisseur met expertise SJD ondersteunt klanten bij het aanvragen van inkomensverruimende
maatregelen en het indienen van bezwaarschriften. Dit wordt gedaan binnen het traject
schu lddienstverlening.

Inzet SJD als zelfstandig instrument
Een regisseur met expertise slD ondersteunt inwoners bij het aanvragen van
inkomensverruimende maatregelen en het indienen van bezwaarschriften. Bij dit instrument wordt
dit gedaan door een doorverwijzing vanuit de vraagwijzer of vanuit een andere afdeling. In deze
casussen is geen sprake van een traject SDV.

Inzet VAO
Vrijwilligers van VAO (Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning) worden ingezet om de
klant in de thuissituatie te ondersteunen bij het op orde brengen van de administratie.

M i n nel ij ke schu ldregel i ng
Bij een minnelijke schuldregeling neemt de regisseur SDV namens de klant contact op met alle
schuldeisers. Na inventarisatie van de schulden ontvangen de schuldeisers een minnelijk voorstel
tegen finale kwijting. Minnelijk betekent dat de schuldeisers niet verplicht zijn om akkoord te gaan
met het voorstel. Kwijting houdt in dat de klant een deel van de schuld niet hoeft terug te betalen.
Indien alle schuldeisers akkoord gaan duurt het traject in beginsel 3 jaar.

Nazorg
Wanneer een traject SDV wordt afgesloten volgt nog minimaal 1 keer binnen 6 maanden een
(telefonisch) contact met de inwoner om te evalueren hoe het gaat.



Optimaiisatie
Wanneer een schuldregeling niet mogelijk blijkt, wordt maximaal ingezet op een stabiele situatie
met schulden. De inhoudelijke uitwerking van dit traject is afhankelijk van de klant en

bijbehorende hulpvraag.

Preventie
De gemeente Weert stuurt actief op signalen van de energieleveranciers en het waterbedrijf
brieven aan inwoners waarin zij worden uitgenodigd om zich aan te melden. Ëen deel van de

inwoners neemt contact op naar aanleiding van de brief, waarna een gesprek volgt.

P roble mati sche sch u I dsituati e
Situatie waarin van een natuurlijke persoon redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen

voortgaan met het betalen van zijn schulden, of waarin hij heeft opgehouden te betalen.

Psychosoci a I e bege I ei d i ng
Psychosociale begeleiding in het kader van schulddienstverlening, is het bieden van procesmatige,

intensieve begeleiding. Deze begeleiding is gericht op de achterliggende psychosociale problemen,

waardoor de klant op dat moment vaak nog niet in staat is om op een adequate manier aan zijn

gedaan

Saneringskrediet
Wanneer wordt verwacht dat de inkomenssituatie van de inwoner niet of nauwelijks zal wijzigen
wordt een saneringskrediet ingezet. Deze kredieten worden de Kredietbank Limburg verstrekt. De

schuldeisers worden vooraf betaald op basis van een voorstel tegen finale kwijting en de restschuld

wordt meteen kwijtgescholden.

Schu!deiser
De schuldeiser, of crediteur, is de persoon of instantie die een vordering heeft op de schuldenaar

Schuldenaar
De schuldenaar, of debiteur, is de persoon die schulden heeft'

Schuldregeling
Schuldregeling is een verzamelnaam en omvat schuldbemiddeling en schuldsanering. De regeling
gebeurt op basis van de beschikbare afloscapaciteit. Een schuldregeling duurt in principe maximaal
3 jaar.

Schuldsanering
Een schuldsanering is het oplossen van schulden door het verstrekken van een saneringskrediet.
Met dit krediet worden de schuldeisers direct afbetaald. De schuldenaar moet dit nieuwe krediet
gedurende de looptijd van de schuldregeling aflossen bij de schuldhulpverlenende instantie.
Stabilisatie Wanneer de (financiële) situatie nog niet voldoende stabiel blijkt en een minnelijke
schuldregeling blijkt wel haalbaar, dan wordt een stabilisatiefase ingezet.

Stabilisatiefase
Een traject dat wordt ingezet voorafgaand aan een schuldregeling. Doel van het traject is het
stabiliseren van de (financiële) klantsituatie. Denk bijvoorbeeld aan het op orde krijgen van het
inkomen, het sluitend maken van het budgetplaatje, het betalen van dc vaste lasten. Deze fase

duurt maximaal4-6 maanden, er moet zicht zijn op het kunnen inzetten van een (minnelijke)
schuldregeling.



Tilburgs model:

Vroegsignalering
Er is een convenant Vroegsignalering huurschulden waarin de gemeente Weert, Maatschappelijk
Werk en de woningcorporaties in een zo vroeg mogelijk stadium met de inwoner met een
huurachterstand in gesprek proberen te komen. Primair doel is voorkoming van (grotere) schulden
door proactief hulp te bieden.

Wettelijke schuldsanering natuurlijke Personen (WSNP)
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) is een aanvulling op de Faillissementswet en
biedt inwoners met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De
rechter beslist hierin over de toelating tot deze regeling, de hoogte van de afloscapaciteit en de
duur van de sanering. Voorwaarde voor toelating is, dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan
en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Dit wettelijke traject kan pas in
werking treden, als eerst is geprobeerd in het minnelijke traject tot een oplossing te komen.
Wanneer teveel schuldeisers weigeren mee te werken aan de schuldregeling dient de gemeente
Weert een verklaring in bij de rechtbank. De rechter-commissaris beslist na gesproken te hebben
met de inwoner en op grond van de ingediende verklaring of de inwoner wordt toegelaten tot de
WSNP. Bij toelating moeten alle schuldeisers van rechtswege meewerken aan de wettelijke
schuldsanering.

Reqelbare schuldenaar Onregelbare schuldenaar
1. Schuldsituatie is op te
lossen met
schuldhulpverlening

2. Mogelijkheden hangen van
het dossier af: soms
stabiliseren, soms geen
oplossinq.

3. Schuldhulpsituatie alleen te
stabiliseren

4. Gemeentelijke
schuldhulpverlening kan niets
of nauweliiks iets doen.
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It¡t v¡n I f¡bru¡ri mlz toü htt güytn ¡¡n
gcnrccntcn van d¡ r¡erentrroordelfilthcld uoor
rchuldft u lpvcrhnins {}Trt g¡amecrtolijke

tlttíj Ee'atria tfi de girãtiã Gods, Korúngin dr l,lederlsnden, Prinsss van
0ronjø-ûlaera¡r" en¿ en¡. eÍu.

Àllen, dic deEB r¡tlsn ¡¡en of hore* lersn, salu¡tt! d'osn ûe wsûsn:
Àhc tflij in ormrrwging gsnrxnen hebben, d¡t trst tßenssliik is

g*neenbn een ul,stþffts ttrk te gmrren nret bolr€&king üot t*uldhulpwr-
lsn,¡r:g;

b i¡ hd. drt llVi¡" ds H¡üd van Stlte gehoord, en mst gsm€sß oyurleg
de¡ St¡üsn-€Ênoraal" hebhe¡-¡ goedgrnroordon sn vvsttran, Cd¡ik Wi¡
goedvinden en rurstrËll lij dmø:

Arril¡¡l I Beg¡iptrr¡lh¡¡nn

l¡r dms *ü ût do d¡omp herustends bepdlngsn tilerdt wrstôün ondcr:
æ'lkf¡o. collsge van burgamaester sn u¡dhouds¡E;
frrrorrr ingeasbne die ry grond von de U$et gnmeentaliilre ho¡i¡sdmi-

nirtratie pereoori*gegsrgn* bij een gpmsonis b ingemftrsrren:
(h¡e f,lffim Onzo ilini¡tsr yan Sæials Zahen en ïtJerkgelegenheid;
*l¡r¡fdhsþrmdonrngr hot mdsrseumn bij hst vinden l¡¡n een a@uøte

ofloraing gerich op de afloesing vtn gchuHsn índien rsdeli¡lerwii* i* te
voor¿isn d¡t sen r¡¡t¡¡wfiiks perrcxrt niet zd lunnen vuorùgaan mqt hot
beüalsn van rijn æhulden of índisn hii Ín ds to€øtånd verkest dat h¡¡ hmft
opgehouden ùe beden" alsmsds ds nû;!ore;

¡m*zosl*: Fsrs{ron die ¡ích ttt het aolÌege he€ft gsw€nd vqor ¡c}ruld-
hulpwrhningu

Arti*¡ll Phn

1" Do gerneentura¡d ¡ûplt nsn pl¡n vast düt riúting gnefr aan de
infugrale Ðd¡r.ddhulFvsrlxring ¡ff de iru¡uonsr¡ van zijn genreente.

2. tle gem€sßtsreüd slt het plan telkerrl v{¡or epn període van tsn
hnogøùø vier þren vast" Hg.t plan kan tur*entiid¡ gstiltíOd r¡¡ordso.

3. Hot pl¡n ba¡at de hoof&aksn van het door de gemesntå b vt€ren
belsid hsbsffÊnde integrale ¡úuldhulpn¡erleníng sr hst workonsn dot
p€ffi{rnsn schulden ttngaûn die ¡s n¡st ftunnsn bstalsn.

4. ln høt plan wordt in iedr greval ñarìupgrsspn:
a, *slks rs¡ulbûsn de grnexrb ín de door het plan be$rulen periodo
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ur¡ånstts bshalsn;
h wslkÊ mortregelen du gerneenteraad sr¡ hetcoltege nemen om de

kwal¡tß¡t te borgen van ds wiire' wanrop de integrale e€ñuldhulpvurlening
uuordt uiþevuerd;

c, he,t maxirnäal aantal r¡çeksn drt dø gsmesnts nsgtrssft met betro&king
tot ds in artikel { esrsts lid, genoerrde psríode, en

d. hos æh¡ldhulpverlenTng aan gerinnen met inwonsnde mirderlarige
kinderÊn ucrdt rrormg€gsvsn.

5. ln hst plan han de gsrneenüoraad uangeven ondsr wslle voorw¡¡rdee
het colüege ds ïsr-¿oskÐr wrplichrt over ssn b¡¡isbot*re,frening te
bescÌû*hsn"

rßrt¡lr*l 3 lf¡r¡ntr¡rooddiÉhf,¡d cnlbgr

l, Høtcdtego h verantuuÐordsÍí¡k voor de uitvoeríng vrr het plan,
bsdoeld in artflrsl 2, errts lhd

2. Hstcol¡sgp kan sch¡Jüürulp¡srlãnirÐ ln isdsr gmral uei¡wen in geval
ssn pêrtoon al osrdr gebruit heeft genraalrt v¡n ¡dluldh¡¡lprerlening"

3" Hetooltepa kan ¡ch¡¡lilrulpwtrening in ieder gwrl weþrun in geval
Êsn pørsoon fra¡¡ds heoft goplsrgd die firancüils bendulint yãn ern
bnetuwaorgoan ffi gøvolg hesfr sn die peruoon in vsrbünd daarme,s
onhsrroapelijk ¡trafedrþlift is vuroordeeld of scn onhorrcepelifto
becturrüijhe *anßtiio, die beoogrt lssd too te voegen" i* opgelegd.

{" It¡lst bsts*king tot eun å,ngecetrrn rondsr sdrst als bsdosld in artikel
I van dp ìllfst gsmssflìsl¡jlÉs hadsedm&r¡strolis trsr*sonsgsgtn sns b hst
collego wr¡ntwoordalük drt kr¡chtanr arliksl ,üt van de lrllst work en
biþ tar¡d songsursusr b vwr de ycrlenir¡g, yun biiet¡nd,

5. Esn vrssmdeling kan voor het wrler!€ñ $an nchr¡ldhulpvsrhnir¡g
¡lschb in aarrnerking honren indhn hij een ingeeuturs b dis rechhnrtig
in Nsderlünd verbliif houdt in ds zin van arliksl 4 ondsr ¡ ûst sn msû s sn
l, van dsVrÐsmdelíngenunwt !0{10.

Àrti*¡l¡f $l¡ctr- rn doorlcopt{ld

1, lndrun e€n Fsnsoon ¡õch ùct hut college uuendt voor ¡rh¡¡lilrulprr-
lening vindt binnen visr rrwlrsn het eer# gerprÐlt plaaûr waadn de
hulpvraag wnrdt vartgnøùdd,

2. lnfün er eprafte is vlrn ssn hedruígmde ritþstis vindt tirrren drb
ururkdogen hat ssrrùs ge*6ek plaaû* luaarin de hulpr¿ng vrurdva*Ègrs-
rteld. Ordsr bedruigende rkr¡atb uyqrdt vpretatrl gieúrwrgen uumringont-
ruirning, beöindiging van de luvnríng vsn gãËF ehkbiciûpiü, ctÐ&vsr-
warming of tratsr of op,zngging dan rel onûbinding van de
rorgnrurre}ering.

3. Het colüege Ðosft ds rur¿o€ùtr imir*rt in hd ¡¡ntal u¡sfrÊn t¡rren hst
eerrtu gnrprdr u¡aari¡ de hulpwaag uordtt rmortgesúsld sn hst bssiksn van
hsûrmrlùud"

Arfilrßlt lorntcirrrn

l" Het collega tan ds ræhthsl* vxzogksn eon aftoelingrperinde af Þ
kondigen waarln slkå bøuoegdhsid van ds scftuldsiser tst nsrhaal op de
goederen v¡n ds ilfiulden¡ar sn td opeising vun goedernn dis ¡idl in de
macht van de schu¡donoar bs¡rindsn, nie,t kan nurden uitososfsnd, vsor
een periodevan marímad res maü'rdon,
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l. Een afkseling*periode ab bedoeld in hsts€rsts lid wordt dschts
afoekondígd indien dem psriode noodzaksliik is in het *åder vsn
rchuldhulpveden,ing sn lndisn is vddsan arn bij algrnene rnuatregeÌ van
beetu ur gwtelde nrdÊrs vusrwaardsn.

3" Bij algsrnsne rnøatrngpl van bscluur k¡¡nnen vsrplhhtingpn wordsn
õångsrvs¡ån die door de rch*¡ldensÊrtìjden* dn aftoelingrperiode,
bedoeld in hst ssmte Iñd. worden nagdrcmen.

Ârril¡rl t hlichtinqrrçlirNrú

tle ïärro€ûlr doot ¡¡n h,et college op verzoek of nnverwiild uit sigwr
boumglng mededelirìg v¡n alls ÍsÍfsn sn onwt¡ndigheden wnsrvsn hsm
redsli¡fterwii¡ duídslift most zijn døt zij v¡n inr¡lood kunnsn eijn op de op
trsn van bepaæing zihdc ÐG$ruldhulpverlening orf vsor de uitvoering van
ds¿s rY*"

Ârrilr*l7 ledrffi*hrmlk{rt

medssrkilu þ wrlsnsn die rsdsliiktrfirrii¡ nodg rruorde dtwerlng
vandssffit

1. Hd colbgs såEtt b¡¡ ds uitrrosring van ds¡g uust då idenliteit van ds
püsorn, bedosld in hst serds lid, væt aan ds hsr¡d van åon dæ¡rr¡ent ah
bsdsald in artftel t, eerrùn lil, onder t" tst sn rrist 30" van dn ltlM op do
iderilifirtÍep[icht

3- Esn isder b wrplicht aan het cnllege fugewaagd esn document ale
Moeld in artùcl t vrr dpltlst op ds iderrtificelieplic{rt ter*üond ter inrage
þ vsrËbslL€n, rroor ¡sn¡er dh rsdslii¡h€rwiiç nodig i* r¡oor de u¡tvÐqring
vand,mswt

Â,rt¡kxl t Grgnunanifrrir*lin¡

1. Eeahrurmrgnnen en andere bif olgernene maakegel van bsøûuur
õrngËluwsn perfirnsn sn instarúisr vr¡tre&lwn nnn hattcdbgn dr
g€gerieris sri inllctrtlrynn rraarvôn hennirneming van belang lan lijn voor
ds rdtvssririg u¡n ds¡s u¡st

2" Hstcol[sÐa ken andsr hlj algenrene rnoatregel van bs¡tuur þ hegden
voorrr¡¡rdsn a¡n besb¡urãorglãrmn sn rari hii aþnmne mmùegel rran
bsrtr¡¡¡r aan te uii¡sn iffilantbs gngmren* varutrs*kÊn vnortvhqisnde uit
de ritvnring van der¡ r¡r¡gL dc d6¡s h€etrJuruorgsnefl m instfinliÊ*
bshoaren in rr¡bsnd nret uito€rfuning urr hun t¡¡h en fürxfurlening.

9. Hetvrognn sn hst wrstrellÍen van gngruenr door hst Eollsge tån sn
door de in hsÈ ÐÉ¡sås en tfissde lid bsdoelds bestuurmrgrnsn an
inrt¡nlisç kan gssdri€defi door lurssnkornrû van hst ldicfrtlngenburuau,
bedopld in artihsl 6l van d,e Ullls,t rtructuur uituoeringeorpani*atia *nrt en
inkomsn.

4, Flii ¡l$sfiisne rnautrepl yan bssùJur tunnen regele wordsn gsffi
swr ds wii¡g ìran gegeuenxrilrvieaeling sn ds koã¡en, dre daarti! in
rekening kunr¡sn wurdsn gebrachL

Arr¡lrrl g llrf ormrlirloarrhnin g

t, Het cnlbgs ysËtrsLt Dnrs lulinirter, ko*tnloos, de gegelrene en
inlich'tinçen dfis hii voor de ütätbti€k, inforrnalieryoorzbning en bsleid*-
vorming n¡et bsbskfting tol due wut nodg hssft
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1" Elii rninístpritile regding kunnsn regele mrden gerteld rnet
betrekking tot de infurrr¡stís dls hst collogs ïsrstrslrl en de wiþe nraorop
heû coliege de gsgoysns Er¿arnsh en varsrs&t råsrbij kan wprdsr
bepasüd dat categorieãn van gpm'sentsn bopsalds ÐsgsrÆrw en inlich-
tingen niet hoqr¡sn te vBr¿arnelen en ts rÆrstrstksn"

Arf¡krl lO Ulil¡igim lr¡n dr l$rt rilructuur uituorrin¡noqnnirrtir
*rr{r rn inl¡onr¡n

Ds l,tlh *truchrur uitwvingeorganieatõe xerh en inkomsn ryordt al*
volgügeiliþig*

A

ln srtilsl Ð, esrsts ¡id, vturdt ren de ïtJh inkomsnwoo¡'riening oudere sn
g€dæltsl¡¡k arbeideongeoclihe grmruzen zelfrtandigenn vervangen door:,
de TllEû inkomenevoorriening ouderp sr gedss¡¡Êliik arbeideongeechikte
gsu$szsn rethtandigen en ds }!lut gernesntsl¡ilûs ¡cfiuldhu,lpnerlening.

B

Årttka¡ 62 nuordt rh volgt gerfliþig*

t. ln het eorsþ lid rn¡ordt na llrde tttfet ir*omsnmroorriorúng oudsre sn
gsdsehsl¡il arbrideongeochilûe gwmen ælhùandþnn ingevoegd: , de
ll$et gerneenteliiko æhuldhulptrrlming.

t. ln hst fu{sede lid r¡uordt no ;cþ Wd ir*ornsn$.ooßísning oudere en
gsd€shs¡¡ik ¡rüoidrongeechihe gimn aelfutandigenn ingeunegdr of de
l/!bt gerneenteliihe druldhdpwrloníng.

Àrilkr¡ lf llil¡i¡¡i¡g vrn d¡ lürt op het fin¡ncir¡l üorairl¡t

tls llht op hst financiesl tosz¡chû $¡ordt rb vslgt gsní¡¡igd:

A

ln artikpl l:l wsrdt no ds døfin¡tic y¡n cbmke ingnroegd:
åccfoü¡nlralpnírp; aen bqtaalrs&sníng, rïet inb€qrip van bijbehorend

betaolirdrumsn!" waarlii debststand nåøt mo¡¡olift ia.

B

ila artilol ,[¡?ts utrrdtesr nísruys parqrorf ingøuoeg4 luidsrds:

i .f.s. r"8 &äfu åan*r€üEn¡r¡l

Àrril¡d {¡?lf
EBn bsnk verctrsftteil bæisha¡dirc&Éning aan de aanvrager ervon, mite

voldaan b s¡n ds vulgende vooru¡oarden:
a. de aarwragsr van ds b¡ri¡üontrsltenirry h een lwzoefter in de rin vün

artftel I van ds titJbú gerneenteliike ncftuldhu'lpnerlerüng die dosr hst
college op grond van arlíhel 7, e€rab lid, van dls çþt í* wrplichrt
medwrrking tp vurlsnsn om sãn b¡¡i¡bËnftretnning te opsnsru

h de oanvragnr van dc besish¡nl¡re¡ûsning ir niot bij s€n rndero banl in
het bszítrrsn Ðsn b¡dsbanhu&ening of hesft nief bii sfli ûndrs banl esn
õûnvrå€t v{xr ssn b¡¡irbünkre&ening loperu
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c, ds ü,Erivrü{sr wefldt rich indisn hii Hi esn of meêr banken eon
bertaalrekening hesft, niet tot esn andsrs bar* dan uuaarbii lúi een
beÈalrulosnim h€,sft

d. de annwoqør rÞmt in mst het r¡erstrsld(trI van bij of kraclrtem
aþmene maategd vr¡ bestuur nadsrùÐ bepalen lnformct¡s ¡er dp door
henr aangezochûe bør*"

Ârtl}rl{:71¡

1. Dr ingevulgs ürtiks¡ ,[:7tf aangaeochtå bsnk kan hd cootract rret ds
houdsr vün ds b¡d¡b¡nkr¡}sning opreggen ofd's ¡trrïvr6ag tot een
bqeisbsn*r€dgring ffibtsrun indisn ds ûtryrsgsr of houder van ds
kisbanftrnftening:

a. onherroepeliflr wroordsold is voor een mirdriif d¡ bedosld in ds
artflrolen 225, ?5/5E?N" t+1, ,fgt his of {20 tsr v¡n haû $CHboefr van
rtrafr*hLof

h mþistå uf onvollnfrge, ñnform¡tie h€sft verstre{û bij de arnvroq eb
HoCd in artkBl {:7!f"

?- lnd¡en de aanvraag brt opening vìilr Ð6n bmisbanlrskooing i*
genn'eigerd dan u¡ef de relxring ir opgnøsqd" l¡¡n een per*oon die ir
vrijgerteld op grond wn srtikÐl 3:5" dsrds líd, of een perroon db een
onthefñng hsaltvsrttrsgrsn op grond vrn urttpl 3:5" vierde lid, ten
hshoãlrÊ v¡n de vsr¿ostsr ín ds r¡n van ¡rtikel t urn d'e Wet gtgmssnblifrs
¡clilldhulpn¡srlsndng" een h¡i¡bmkrs&sning wrkriigm waarorrur hij bii
uit=tuiting lron andsrsn gsfüüdrr¡gd i¡ hst beftEortsvo€rsn,

c

ln d,e biÍago bij orl*d t:t$ r¡¡ordt Ín ru¡msrisftE yolqprde in l¡st dssl
Gedrqsto'æidrq irg&rosgd: 4:7ff, sorf,b ñd.

t)

ln dre biiJage bij artful tú0 urprdt fu n¡rner¡sùÊ volgtords in trsÌ d,ËËl

GedmüstûsiúL inors¡osgú 4:rrf, eer¡b lid.

Ãrtt¡d ll Eu¡h¡tir

&tae Minisùsr ¡e¡rdt tr¡nnsn virriarr nn de inuuqrtingtrsüng van dm
utøtÐan dc StsHr-Êonsrüül {efl rur*lag a,r.er ds dodrrsfÍmdheid sfl dp
sfüoctsn v¡n dszo ïnst in de prskliÍr

Ârt*¡¡ 13 lmrlin¡trrrün¡

[h ¡rtikdsr v¡n dsûs usa trsds'n in wnrlcing i]p ssn bij koninklijk bsduit
b @en tíitrtip" drtvoor de ver¡chillsnds artkslen of oñdsrd€lsn
dærvan rrarachillond krn mrdm va&ffiìBH"

Ail¡hl laCÍnnrrirrl

tlæs wst uüordt ¡¡qphuald ah: lllfert gnnreente¡¡iks tchuh*lwlprer-
lsning.
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rüü¡ftælt¡

¿{l3¡rtûilm-ui&rt4rtr¡

l¡So m bsrnl¡n d¡adme in hú S¡¡¡t¡bhd r¡lnnrdrn p¡lllH m
dt dh niniúeiíq. m*orilnÍlsn, colþeccr u'nhhrmlr ríc ãft
mgral aen de neurllrrrrflgo damf,¡¡g de lnd urlm hrdnr.

C¡gt¡rygr b'clGrrus¡{rn¡rq" I hürud ¡mz
B¡rfrür

Ite Sü¡a¡r*mhi¡ ¡sn flncirls hn rl $l¡¡bptc¡ds¡4
P. de tr¡orÌr

tf$egffii dc qmsrtrt@ trnrlr¡ ãllt

¡b Htuiffi rn llbfr¡ào-d en Jr.lirb.
LIU,Oprùlh

$h¡Sl¡dütll Ic ñ
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ar**a*ruf

GEMEENTEBLAD
*rttÍ t{r.l{ffi63

lÍclruri
änû

oñiciãla uiqavr ven qrm€eniÈ lYEett

Belcirlrregel ¡druHüenstrruden¡ng gÊrËenÞ Uhefi AOlt

Hrt rû¡lÊgG v¡n bürg¡mcrsÞr rn rsthst¡drrr v¡ñ dc glmËenÞ ll*Grt

g.h ap rytlrd 3 .vr 3 e¡n dr l¡*t g.m.rnEl¡ih: rdwHhulp¡rr¡lrní¡tg;

¡detop h!¡ bt$i¡ld: in d: Ë¿m:¡n¡rr.EtGn hltb.pð.ldÈin¡ñiLl¿tgl nån dÊAûgemGfifll}utbc!ü¡{[s-
rtdrt:

bc!lu¡t
v¡rt tr 3l¡ffrß ù øü¡nnde:

ArlDiúrregrd :ch.ilild¡ilEtrrrlEning gemrcnlP t¡tert llllG

Art¡l.Il l- EogriPsür$rl¡Íqnn
ln d:æ b:ileidsrugel nErdtrftfíðan ofidrt:
ã. aerwrrr¡pcriod::depcriqdetu$:ndcdmnn rezogdevrræ:ft:r¡id¡ww!úuldditttslìtrrlcnin{

h!Ëfr g!¡yend bit h.f €of k0Ê En dË dãlllm Hilog dc bE5ûy5¡ng op hrt vrr-Ðdr þt rd$¡ldd¡etr't-
vrdan¡ng i¡ gnlrornar;

b- collegr: lra ællcg: v¡n burg.t$rë¡lGr I'l rtdt'ordrrs vlr de gËt¡4rÈ ti¡rErç
c|- innroer:e: ing:ætcnr die ir inget'draren for dc berbrcgirrraie pcr¡on:n ven dr Or|fnr3fiÞrtllbËflH
d- proütrm.tirdr¡ ¡dr¡Jdlrr :ol¡uidm ¿t¡ b¡dccH ir dG !Ëdrðgsodr rdruldhrdpu:rl:rr¡ng ¡¡VUfi;
p- sdrulddEnstrrErlcning: h€t ondcrrEunen bä hlt uindrn vilr e.n dcçrrrr oplolcing geridrt oql

de efrcsingvrn idtuúden ¡ndrn redefilorrriþ i:Þ Eor¡¡rt! d¡t ccn n*rrr{ilh pcruour rúirl eC
kûrrÉn vooçtg-¡n mct hrt brt¡¡rn ven Sr :dndden øf indrn hij for de þ.rbnd rr¡tlicêrt dda tÍ
he:ft opg:iroudcn * ùGielãt" ¡lï!ËdË dÈ truú$

f- ¡dlutdü:nstrEdsn¡ngsaraiæt h.f gEhêÈl r¡¡ ærivirrñrn dEt Frdr ui{cvocrd in hef k¡der v¿r
dr torg:hndr rdlxldüsrÈtttreden¡noc

C- uer¿o¡lcr: F.r:loorr d. úd¡ toù t¡Ët ¡olhfrc hrrfr ¡¡se¡d 'É.or ld$¡Hdi¡t¡rhr:rltrúÐg;
h- W[.E:l*tgËtn rnEl¡ft.rrdsndhulpv*ñerdn5;
¡- llVSñ¡ÊM¿¡:droúd:Úeringnrruwl¡jhËFcn¡oraq
¡- ZÊ1 {¡ndtr snde¡rreaner: d: nürÚdigr elj b¡ùrld in *drj N ¡rlb b vü h.} 83duit b¡¡rlerdurr-

lening ælf*endigrfi ilOil"

Ãrtihcl 2. tloelqmep gemern&lile ¡ctt¡¡ltiltñer*æl¡xtittg
Dr gcrnrëflEl¡iirË sdrdddienary:rhninE $¡r¡ o0:Í voç ¿lþ ir¡r¡onerl van ù genrctnE llhrrt Y¡n l8
jaarsr oudrr-

Art¡hcl l, Àinbod sdrrldfrensùeduiq
t HËt û¡{legë vrrþlnt ¡rì¡n vlrod¡cr ¡dlulddanrhærkn¡nü indiEn d¡t n¡¡r hÊ¡ ¡stdccl van h:t col-

lcgtt rmodzele{ijk i+
2- De w¡m r'ã¡rfur be!. oo¡lÊtc ¡clu$ddierrrrsfrring eenhbdt wordl d{r5t!md oÞ d€ orß!íandgF

hrdrn, mcgrdû|llreden rn middcficn vlr de nrræclr¿ [þ ondcrd¡firn dir h¡rtii ¡n icdrr ¡nvrü
uroldcn bermHreer zijn:
- aryú zur¿*F, orrrveng :fitbif ragc&aerheil van dc =dtulù¡:
- pcydro-coc¡dpriüttfiê:
- houding a¡ gêdrðg Ì¡ñ ueræch:r lmoriu¡tiel:
- & ffinrrciðlel v¡¡rdgtrcden rrrn d: vrr¡rc*er en dê illãE T¡fi IËerü¡¡rlrrid;
- d! n!¡¡Ê vãr ,nëd€strlino v¡n d! Yeræt:r;
- Gcn*neñü¡aclaÊrdlrgrùru¡tv¡n!úftddd¡etrñr:rþn¡ngt

3- E¡i hrt bê.rh¡ft br þE:rnrún{ woçdt, ilr r.n t¡a¡l¡ge" rrn pl¡lrl vEn ¡il'!9Jt opgcnonren" ln d¡t Plsl
rwrden de vsmdrte doorloo'ptijd:n opgeerorncrt ¡l:*redq fi¡dþn waa to:gæring, da udûrerling
van d* o*rd:sræurüng-

¡L Sctr{dddieõrrverfuniflg kãt beltl¡¡n u¡ç
¡- rdrul*rgrlÍrg, di: grridrr is op t* rdruldurrii rndtrn v*r dc veræclt:ç
b. oprfon¿I¡¿tiËf¡re. de gErid¡t is oF hEt ogtim¡fr:r€n v¡n dc ¡ilulie vðn de usræd¡¿r. ¡onder

dat er wordt gerr€éid qn de $u'æl¡ec ¡drdd:nvrii È mC¡¿n;
B" inform¡air en rdvilf. dat psrídrf Ê og hct gcwn vxr EorG{stG ¡trtont¡¡lic gr ¡dvirs ¿¡n de

urrrodær. vemlrcgr ict ørlbre*.n v*r ¡rodz¡¡l of mogËAtùrdan uoor het ¡¡nbird.n v¡n
r€n td!{¡ldrGeÉing df oplimelberiebc-

tÉnplrrll¡l lttfi rr. tll¡ffI I ftb¡rrri ltlú
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5, Âan een ¡elfut¡ndþ ondrrnrrncr¡ns¡dt allern ¡nform¡r¡r en ¡dui:¡. bsdoeld in lid ¡l onder c. g:-
bodeî, têrEi¡ dr ælf,stendr'g snd:¡ntm:r:
3. ir uilgesthr:uen bii de l(erner san lfuoplundcl; en
b" geen fuiteliiloe be*iifs¡divûic¡ien meec r¡erridrt;:n
s- riin boddroudiing van aijrn bedr{f of zetfrtandig brrocp grhcel hccfr lþerlcten.

An¡hel ¡t- lfrl¡chtiDgëñpl¡cùt
1. lÍErrEekEr do.t e¡n h€l cr{fug: oF rËrÐêk of, onv:rwiild uit Ê4tEn berreging mcúedeling y¡n ð¡b,

ñ¿iÞn ¿n omrtind¡E:hsden ç¡¡ìtrrrãn hem r:deliiilrrr*þ ú,rileliiilc moetri.in d¡t zii r'¡n irwloed
Lunnen zijn op dê la*¡ulúi¡.rr:'tvrrlen¡n&

Z- D: vierpliotrting genoemd in lret r:rsðe lid gc¡dt gpú¡¡€nde de arrwraagperiade rn tifdens het
¡dru lddi:n¡tryerleni ng =treþct-

Arril¡cl 5" l¡ledÞurcrldnqplacht
llþræek¡r i:¡ verplidrt om elle madÊnËrkin8 üe !¡cr{EnÊn d¿, n¡¡r h:t oordæl v¡n lrrt coltege, redel¡i-
krrrii= nodig is gedurende de een¡rr¡¡gipêriode rn ti¡lÊnr hÊr 5dt,u¡dd¡Ën¡tvËflcn¡ng5[-ð¡¡st H¡:rord.r
rucrdt in ieder gerd uer:tarn:
a ftlt lx¡¡Eorncn y¡n rf:prrlr:*f;
b- het tildig vrr:åijnen opzbpratenc
c- het ognernen van ænt¡ct ¡lt dtt rþrdt ulrÐdtç
d- dc inrpanning orn hct ind(omcn tc vrr*rog:n r¡, bdi:cr d¡¡roao rlElres*rt wrdt. dlcæ inrpenning

¡¡$too{'rbå¡r !c mdtcn;
Ë- d: inspenning om dc ui¡g;eræn u nrmir¡dræo :*L irrdien d¡¡rum r¡enoc*rr wordl dæe in:penning

¡¡rrtoonb¡¡r !r rtrJtËn;
f- d: be¡nf¡iN¡b¡re ¡florËåp.citeit tc A:bruilren uo* de ef,ossirtg vrn ¡dtuldery
S- hrt nerhopen yen beriningrn diG, n.¡r llll rord:d ven hct eolk¿e, nist nÈod¡¡tëlijk zijn cn de

opùtEngrt d¡irv¡n ¡nte ¡Gfün lÊn bEl¡o:wvan vrrmindrring van ù ¡¡fiuld:nl¡s,t
h- gaec nirrnru ¡drulden ix¡n !c gailt;
i- hgl meeserlcêñ ¡¡n doarverwijeirngen naar ¡ndcre inst¡llliË! t:r onder:uuning rren hst t]¡iect

¡dru lddenstverle*ring;
i- het mcÈsrfken ãen hEt op*c5rEfl ven pcrpftomcirlc pmHèmê$ ênJdf vrr:lav{ngrproblematiet

indirn dit nodig ir wor het:legën v.n hrr ¡cûruldüc¡oncdrn¡ng5tr{rcü
k hct m¿rrerlsen aan budgelbrhaer" bu{Fc¡co-d!ùr¡ of het eenuagen u*r b¿schrrmingsb*wind

indrn dit nodig is unor het siagrn v-ån €Ên sdruflddiencrwcrfuningslrð¡lct dãn wr¡ hrt r¡oorLortrn
v¡n lErugvål;

l. hst uEr¡Encn v¡n loe5Þmm,i¡¡rg uoûr hÈt ¡rrßinnc'r van ir¡formab bij dcrden enJc' nErJtrÊldrên v¡n
infurm¡tL ¡¡n derdenç

nl- ¡$]es na ü leûen d¡t de nsor¡g¡ttg lren scn =drr¡¡fddierrJttrskntñg!ü-¡iËcü hÊlcmm,êrt
n- ¡{r{l hosden aan de bcpalingen ù¡n de oq¡elecnftom5¡cn dpyeræ¡irrrr ir hct ktder v¡n het

¡druldúrn¡nrerlen¡ngsraiËct drdt-

Arrilfel 6 Weigedngrqronden
}N:t col{rgr à:rlu¡t lot wË¡glring van de sdrulddiGnr$nslln¡ng ¡ndiÉn:
¡- de vrr¿oef"et fuiteliik niet woondrrig ¡J op ftqt ed¡r: ruaanrp hij af ¡¡i rt¡¡t ¡noÊ5{*rrsrcn in de

ber¡ireg¡slrrlié FêrlonenË
b- de ver¡oekcr intilnidc¡¡od, dr¡ig:nd enforf egncruief ûGdrag lr:fioomiegenr medwerl.r5 v¡n de

gelrt€Ènle of derden dþ n¡mem of in ranrenn erlcing mst dG grræêntc hêt !úulddþ'rJtverlÉ-
n¡n0t'tr¿icct uilr¡oe¡cn.

Arti¡lel 7- Beõindigingsqrofl den
llet colilegr k¡n be¡luÍun ot bcÉindþing ven de ¡drufddicncrmcrhning indirrr
-" de v€ræeker êên of merrdere r¡Erpll¡rütingEn rE¡lr flc$oeítd an artik¡l 4 en S nael n¡Et ii¡d¡g ûf ¡n

orwoldoende rnete natomt en ren doûr hal €olege geboden ærm¡¡n orÍ etrrÌog te yrldoen ¡¡n
de gendronden uerpthtrtilrglanì ong:bruikt ís vu5F€lcert

b- de nood¡e¡k þt -d!'uldd¡en¡t1¡erÞning nÞt langr eenw:zig ir.melr berdr¡even in ¡rti,kel 3 líd
1, IIe noodz¡ak ortbr:elcû ífl iedergeva! els er geêr¡ 5Fr¡kË ¡i ven pro,Uerïitisdre sdtuldcn of ¡lg
de wr¡eker in ltået moet ü,orden gedrt cm de rrftuldcnproblern¡tiek ælf of met bchulp van
ðndersn ¡en le pãttEñ;

E- er ]}iët l¡nuer 5pr¡}e i¡ v¡n een rtat¡a€l idtfimcn op minirraaal de van beparring zii¡rde b¡i3fãrd¡-
nûfm;

d- de vcr¡æker Þitel¡¡k n¡etçÞanldrl¡g b op hst ¡drE!s¡arûp h¡¡ of ¿ii rt¡¡t ¡ngÉrrùrcwn ¡n de
bðr¡Jreg¡ír¡ria persotìên;

fr€Írërrlll¡l tl!ü lI. lll¡fft I hku¡d 10tr
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!. dr r¡cr¡ockrr inti,midrrend. drr{gend crfurf egrusoirf gedrog uertoont ¡cg:nJ med:r¡erkcr¡ van de
grm¡Grr¡e o¡f derd:n dþ n¡mem of in ¡¡mcnr*erting mcr dc grrnÈËntÈ hêt sdtu,lddi*¡tctverl:-
n¡nolr¡Fct uilyoerrn;

f,. d. ver¡o3her bczig k mer:cn e¡l¡t¡dreldlno5procrdDr? en dc ccùttdr¿¡d-ng nog niea ir inge:dtre-
*n in dr b¡sbruS*:ilrdt¡Ë ptrson.n, vooc ¡st rr dit n¡er hãt asrded v¡n hsl coll.g., v¡n irnrlocd
ir op dr -drulddi:n*vurlating:

S- dr r¡cræckrrren gÈ¡-m.nl¡frc huishouding ir gl.n ytarÊn mctG.n n¡.t trdrtmÐt¡g in ¡tþd.rl¡nd
nurhliiuendE p¡nnÊr lnJ¡of t¡ndëfrn en hlt lst¡lc ¡nho'rn.n rn¡ndcr i5 d¡n d" van tocpa::ing eiinde
b¡¡rt¡nd$rorm, y!,or d. all€Êni¡¡¡ndcoudcrwrhoogd máhcnÞcdr¡g ¿*r ldnderùon&rùudget.
indrn ¿¡ gprn rpralccæu rijn r¡n ¿rn ni:r rldrnmdig in ltÍldlrl¡nd wrbl¡ireûde F¡rtrær lnlof
lindcnn;

h- d: rpræeker, n¡¡r h:t o'ardcel vilr hlr colk8Ë, n¡rl d¡rduêrftêlijk hcreid b of onnoldornde garno-
rivrsrd i¡ øn ziin fin¡nciãe Proh&lrtrrrr ¡¡n Þ Þ¡hhn;

i- dr rdrù¡llden zfinonEteen,cmdatdcvcræchernfutÞ goadcr¡rü¡rva! gËwrE6¡ b¡i ]Etl¡Þn drilsla¡n
of anbctadd l¡ltn vãn dr:drr¡Hcn;

¡. hËt iúuldtfnn¡nredrningÐlr*rei ace¡¡vut tt ¡l!.rfl!d;
k- op veræck v¡n v:r-grtrr:elt
l. drïrrnk"r is koc¡lnÈawdiþen;

rl- dc geùodeft:druilddþnstrrurhn¡ng n¡¡r hct dordêal v¡n hêt oqlllrgË niet bnger passend of
noodzalcelijk it

o_ op grond v¡n on¡[¡rûè grg:wnø =dtrtrd¡!fistrr:l{cnfug is laeedrcñd, tÊrtiliil indien dit !êÍ ti¡dt
v¡n de bc¡luitrrcrm¡ng bEhnd *EJ gäÈEr5t q lEr ølbg;. æn:rdere btslisr-ng æu rän Cenomclì;

p. bck:nd is g:ulordEn d¡t dr yËrætrr in de pcrirdr ven 5 þervto,r¡fgrand *earop ltet v:ræelt
is ingeútnd, d¡n wÊl tätera hÊt rE r¡ldd¡.nrlnr¡rrúngrlr¡¡eea frâude heefr grpbegd die finlnci-
:fr br*red:ling yilt atn hcrh¡uriglgr¡lr fÐlt gp¡r¡¡oþ hæft grhd en in vurb¡nd d¡¡rmee onh.rtor-
pcliik :tr¡rfr¡dr.leliik ir uroord::ld of én odrørorpcl¡ftc b¡sl¡¡ur$il! r*rcrie. dÞ beoogt leed
¡¡r ¡* voÉgt*t. i= opr{cgd. tstii de opgclogdc br4rluurliift! ¡¡nclit. lr¡¡r hrt oqrdsel v¡n het
.ollggÊ, gÊ.n b:lemrnering vo,rmt ìtoor ü rdtuldd:n*rædrning-

ArtiLel t. Re€¡dÍse
Een lxmirurydr ¡¡rrvr¡-g Ftrdlirlddicfi:rucÉcnifory uordtgmþr¡d, metui¡¡ondsins v¡n hËt gelrÈñ

v¡n inhrm¡tir. ¡dvisr enlsf ccn doonrumlirirr¡" indkn:
-- miqrder &n 2 jaar voorefgF¡nde aan de d¡g rwrrop het v:ræck i= ingcdie¡d, door vtr¡oe*¿r e:n

rdruldflgcli,ng øf optirrr¡lit¡¡iefee ¡l¡ bedo¡ild in ¡rtit¡l 3 lil ¡t i- doørlop:n- drn *el indien ccn
WSHF-triE.t b doorloprç

b. mioder de'n i j¡¡r wor.fÍFande ¡en dc d-fl nB¡FoÞ hët nraodt ir inge$.úd. rdruldregnling of
oø*ilåltr¡t¡rf¡Eß ¡b badocH in ¡rrilæl S lid it b gøFi¡crrd op grortd v¡n àil¡krl ü

s_ mr¡¡der dan llaar vooreûgarnd: ;een dr drg rerroF hËl wræ!ft i= ingrudicttd. c:n schuildrugnling
of sptim¡l¡isüt¡rf¡¡r ¡ls bc&cld in ¡rrikrl S lil t ir haä-ndigd o9 grond ven ¡¡ti¡l¡¡{ 7 ¡ub c of o:

d- indsn minderdan 5 jaaruoorefga¡nde ¡lr d¿ d¡g si¡rsp h*trtr¡oek b ingÈd¡e{¡d, sdtulddientrt-
ledening ir b:Ëirndigd o¡ grond v¡n arit|¡c! Z rub i enr'vf rub p-

Ârtihel 9- ll¡rdheidsclaosule efi onuoorriÊn* orüstüdbñtdrn
HÊt cÛ,lfiEge k¡¡n ¡n b¡¡¡Ðrd3rs gÊy¡llen ¡ñr,i¡hên van de hcpelingrn in dæ ruqlel¡n0. ¡ndcft oùwrrkolÞ
uepr¡cing d¡erlo. a¡nlÉ¡d¡ûrg gre:A af nrar h:* oorrdrd urn b:t oofi:gr hidt ffi .l¡sprcFortioneþ snre-
d:fril*id of orùúllliikha¡d-

Art¡hEl l0- h$rEftilg[rEd¡ng Ên citccriiæ¡
1- ûe¡Ê rsgeling trredl kr wrrking op de dag na d: v¡n de bclnn*nlking"
Z- Oeæ beleid¡regel rrordt eangelr¡ald ¡b -Edcidt'eËl ¡drulddenstv:rlening gerneenle l¡S¡trt

ill[:
¡41ú¡s r¡p**r¡reld in dr cofÈaevergndarfu¡¡ ven fg¡þlr*rwi åOtF

lþ ¡eryst¡rfr-
æ ûürÐérrr€€5ter

lfrbrur¡ilttú
-1
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Toelicfrting ap de ùeùeidsregel
Algrmale ioe6clrttug
tp 3i oktobcr Ð12 hrpù dÊ t¡¿d hÊt -B:leidrplan Sdluldhulpvsrlening l0!2-2tt1ö- virtger¡Êld.
¡n ftclb.hidsplan¿¡¡n deuidr op:dru,lddienstuerhning cn dc bijbehorendeuitgangrpunÞn uiteengcær-
Opgercmen ir dãt hÊt rollegÊ dÊ bcgång tot de sdru¡dd¡€ñ*rr€rlrning nader ilrH:ed in ccn bcleidrregrl-
Ondrrlþgrnd: gêdådrlË ir d¡t dr ¡cñulddÈrrruerhning behoefic trccù aan hrlderc rpelrugeb: de
burgrër $êËt wåt dE !¡oorsr¡¡rdrn äin uoar loelrling lot dÊ =drr¡lddÈnctve¡lening :n ryaaraan h,ii ridr
d¡rm E hDudÊn- Hrt esl¡êge w¡ètop ha* b:urrt wr¡ke vlfplidrringÊn zij ean de burgtr m.g ophggcn
Ên wannÊÊr ¡¡i dÊro€{¡ng tot de rcùl¡¡ddirnÍvËrlening kan wÊ¡gËrsn ûf b€Éindigen" O¡ðrn¡alt r.Fcrk
oo* me* dat de ïìfc¡ têrnscnr:lijkc råuldh,uþvrrlening {Wgr} vollediq ondcr het r:{¡:m€ ven dt Álge-
mênêwrt bcrtuur¡ru¡frt {Anb} v¡ft, In hGt k¡dcrven r?drtsæftËrhÊ¡d ir hËt den od( v¡î b€leng dil hlt
college berdrikt duìÚ c.n b.lr¡.lrrpgel í!{¡ bctr.kfting ùo,r dc tgclõt¡ng to¡t ù r.ft{¡ldd¡ènirverlcnring. htt
ophggen uan v:rplichtingcn en hrt rr:iger:n øf beëindig*n van de sdu,¡lddiensù¡erlên¡ng-

Ðp 3 nowmbcr2lllS l¡ecfr de r¡.d ing:sfÊnd mrt dÊ nol¡tie -ll$:€rt ma¡h æn puintv¡n ldr,uldeni
wðãr:,n de ¿¡næt mrdt gegnuen om le kÃmen lst intcgrele rcft{rldd¡enstuerlening- Oee behidsregel
rchülddirn*wrleniog diem r¡r uritvocring vr.r heü in A0l1 vasees¡rtde u hcr in 2Olü hèmicurßd vrrt
t rÞl¡cr¡ hcleidsplan- llr belcidsng:l prt geh:d t¡ín,nsn het çrttclijke *ader ven de Wgr-

årtihelsqew@e ùortrrlrling

.¡trtf*e, ¡- gqyrp¡4p¡ltr¡gçr
tle begripsbegnlingcn in d¡r.nikÊl ri¡n grstendr.ls rÞ,o.mith u¡t dê bogriprbcpaliagcn in dc YlIg=-

ÁrlÍkÊ, ?- OoÊt{ruÊp gemrcnelf *e rdr¡rtd$fu ilrt}rrrleninÍr
Sdu¡ildd¡Êrstr.ÊrlÉn¡ng irer¡ opcn yoo¡ {r inrryoncr: nan l¡rhcrt van l8 jaar rn oudcr-

¡¡l¡tftel 3.,¡lenåsd rrfruHdfu'rrtudaningr
ln lid I ir ð¡¡nptge{lln dûr h:t cûlbge ¡drulddien¡tuerlening verleert indi¿n ¡chulddenrt{rr¡en¡ng
noodralelijk wordt geedtt- Op' dete mrnhr *¡ordt rurfrt ge&an aen het bdril=matþ: uitgãngspum
van de dgen ueranruoordr¡i¡kl¡cid- fl¡arrwar de ùurger in Jteõt most worden ge¡drt om dÞ {drci¡endel
¡chuld:nprublern¡t¡Êk lEÍt ¡¡n Þ p¡kkËn en !B regelen, kan =d:'uldd¡enrhrerleniirúg ¡ch¡êrsegìe bl¡iylfl
åI= cr geen :prehe i:ven problcme¡i¡drr ¡drulden word ¡dru¡ldd¡Ên*rrwlËn¡ng n¡Ët noodnlir{k ge¡r{*
Uiær¡¡rd uordt in df: gc*allenr wel bel.¿lccn in hoe,yerr" lEÈnpärtnËrå ¿orl5 h:tÂlt€l?trÊn lllaetldt¡p-
pcliflr ll\lerk d Fluman¡tå=. h¡rrin ond¡rst:uning ltnnen bieden-
ln lrid 2 sordenfecloren gcnoemd dir brpel¡n w:lttcl prsduet{:n} =e*rulddirnsrurlening rrw,rde¡ ¡¡n-
gÊbodén. Doel hirrven i:¡ ëen glerirûle rn rÊþct¡Erre toepE:3¡ng vån =drü¡dd¡EBrt|,Erüening- Het gart
om m¡atrt¡rt- Ds in*t v¡n prodr¡cEn kan ús per cesr¡s v:r¡drillcrt
ln lid 3 i: aangege,t En d¡t iñ hët púan ven eanpak imi¡ürt wr¡rdr gegeuen in de verûadtte doorlûopt¡idrn
en, ¡ñdiarr van aoepasaing, da uihmrfting ven de eang:bodan onder*u'ning-
Tensløl¡e ¡r in lid rt aengegêvrn rElte 3 tr¡¡Êctmosdi¡Lh¿d¡n d¿ gêm€ên¡è 1,LþÉrt baedr Oia is gehecl
¡n ¡¡in rnËt h!E€.n is bc¡d¡¡enrn in de notitic 'lllfe€ri í$¡elÍ re'r punt vån lchuiden', naa¡ de gemren-
Ere¡d sp 3 noyrmùer 2ü15 mæ hÊefr ¡n¡re:r¡emd-

l|Ër ù¡iÊEt 'rdruldrug:ling' wurdt ingæt ak u vrr¡vadrEn i! d¡t lsn m¡nnel¡ik üi Bllleliik sdruldra-
n.ringrilr¡iect i¡ùcl¡r' b¡êü üù ln:t al! uitaindclijk docl de r¡er¡oc&rr :rchuldenrrdj te m¿lccn {¡dqonc
leil- Fiel¡æ lomthrtookwot dat hrr b:hãbn ven:cn '¡¡frone hi'nier mogeflk b, ¡odar het oprim¡li-
ret€r'¡ yãn dr {fin¡r*iElel ¡iu¡¡¡i: v¡n dp ueræc}:r lop dat momËrrtl het hoogrt h¡atbårË ¡!; ¡ii kri¡een
È€n bFrinr¡l¡t¡tiËi¡lef aengÊbodên- ¡¡Eur'optim¡li:rfiefe¡rel lan oucrigens nE{ een 'oprrep'zþ neer
æß u¡t€indc,liilr 'rdr'uldfrgrling"- FeÍtelirik is de 'oprimelirariefa:e' cen m¡nþr osr de r¡e¡zoeker op.€lt
æepÎ¡bêþ sii¡* tr ¡-¡Ën levEn mat 5dï¡{derl"
TenslolÍe 1' er 'inform¡tic en ¡duþi'. w¡t lot dsel heefr dr verzoekgr eoncrete inúofmãtÞ sf, êÊn eûn ËËt
¡d,*ie¡ te bisden. rü¡nneer €en rdruldrege*ing sf opt¡m¡liiõtielece niet noo&¡kel¡ik of {nogl niet ms-
gelijt i=- D: broordeling u¡n de {on}mogeliilheid ven 5dt{,¡ldrêgEt¡ng ûf op¡im¡lkil¡ef,æ v¡ndt gleete
¿¡n de hand van h€t ægrn¡¡mde'Iilburgre kwadr¡nt' {zie pag¡nr 14 uat her 'Eehid:plan rctruldh,utp-
*rlening Zlll2-2ltl8-l en i¡ ¡ffr¡nkelijk vrn de regelibaarhë¡d y¡n cdlulden en !¡er¿ock¡r-
ln lid 5 i¡ bcpeald det voor refbtandig ondemerner¡ de lnogl st¡an ingesctrreven bif dc t(amtr ran
Koophandel of feheliilE {nog} n¡et Ei¡n !te:*opt met de ondcrnsming alleen 'ildormãtiÊ en edviët' bêidr¡h-
baar worú guleld- \¡heltl tr¡Ëdt h€t Be:luit biþandrerlening ælÉrtendigen 20al4 {Ebs ZOOit} de moge-
l¡j*he¡d om deæ ælÊl¡ndiErn tE ondeßteunen. ,Al¡eên ¡n hst Ð€uel de ælf*andige daedurerkelíit i:
gestogt l'rer zi¡n bedrijËactivitEi¡rß ¡i 'opt¡måli!õt¡sf$e' en '=dluldreget¡ng" ¡oegianftEl.iilr.

¡¡lrrfreJ4 en 5- fnlfdrtfngllrnplHlten rñ¿deryr'åtrElryt dtt
Mct di¡ erti¡rel *çrdt de ritën v€r¡llr*oÛrdêliikheil ven de wraoeter voorop gÊ5Èld. ]lët brhoort ffi
de verenùvoordelijkhrid van derrer¿oeker ¡elf om tijdig de benodigd: informatie te ga¡eeÍ- Oit Ðöw€l
in de f¡¡e v¿n *arwraag ab gadurende de loopeild En ren tr¡i€sl- Uilereafd wordt, xear nodig, pesende
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ondrri¡Ëun¡ng grbodcn om tr borg.n dit dcãe eigcn vrranlxoordelijkhrirl cok ¡fdoend¿ door de vcr-
nclmr grdragcn k¡n rwrden"
ln ¡rfihl 5 rþ uer'c*rilthnde verpl¡drt¡n8.n opgen ¡mrn- tlit is geen lim,it¡tieue otaornming. Er kunncn
r¡n'r¡ullendr v:rplidrting*n aan de ldt,ulddienJruËrÎÊriino rrþrdrn vtrbondeû-

A¡t:ü.cl û- Utld¡erin¡rs¡uand:rr
ln dir ¡nikrl rwrdt bt¡drres:n rv¡nnccr ¡dqr¡lddbnotvrrhning rwrdr g:uæigard. Dr tueigeringngrond.n
Eiin y¡n toËF¡rling gcdurend: d* ranvrô¡Ðptriod!" ¡lvocnc het b!Éft¡ie outr lijn veræek is genomcn.

CniËm.gn dþ {¡og} nirt vooc:¿n rdruldr:geÍrng d ogtirnalirrtiefa¡e ir ¡ann¡rddng homen onturngen
rÊß þd¡t¡ngrrbtsdrildring ínlofmat¡c .n ðdrricã. ¡r¡ndEr dat hct od|rgr b:r¡ui¡ oçr rdtuldüen-tverhning
tr rrrig:rrn- f¡¡t k-n ¡iin omd¡t ër Þdrn¡rcùe rn/of perroonli¡kÊ b€¡¡tnrÞtin{ten ziin vo,or,een =r*ruld-
r¿trding ûf op¡¡m¡l¡r¡litf¡úr-

hr dlr Jdt l wtrdt besdtrürln ryann!€r Jdr¡¡ldd¡crEtrlfl!¡¡hg rsrrlt Hindigú fle boãind¡[¡ng'[rondln
eiinvantocperring vrnef hct l:rornenitd¡t dpvrr:oc*Ër*n lorl¡l¡ngtbcsdl¡lting onte¡ngtetr hcrfr- Êla

:rn hciindging iltrrdt n-gËnoêg dtäd nrorg rn infurm¡tir wr adrier arn¡:boden-

¡4nftrf 8- fi¿c{dlrro
l¡U¡t bctre*de bevocgdhcid lottwigering ven r¡n ¡¡nbod ¡druldücn=tvtrlxning in ralt¡¡Ê tut lerdere
tr¡iectE r ¡¡úrulddenstnlrlening, rijn ¡n dft ¡rrih.l trgEls g!5!rld- Op ba-ir ven hct priocipe ran eigen
\r¡r¡nû¡yþordelt¡lh¿id, uuqdt aen nadruftrliftc grerw gcandd arn hqt *unnrn docn van hernieuud¿
¡¡tlrrfð0tñ-
Bi¡ hèf b.Í¡¡lln û{ crn prrloon al eerder grbrui} hÈGfr Ðêrr¡¡¡lÊtrr¡n ¡drulddicnctvedrning elt de uer-
h*ndc ¡drulddirnstwrhning,uóð,r de innur*inglrediag va*r dræ bcleid=r:gtC odt mce-
Oo* dr rtrd:r r¡erlernd¡ ¡d¡r¡tddienrtrrurlenirry door:¿n an&re gernrcnle cf td!{ddd¡entruer{cnings-
arfl¡nir¡tie lo¡B d¿ Kr¡dierbenL Lirnhgrg, rett mer bii lrrt b:gefrn of c¡n Fcf3oür al ærdar gebruirk
h.rt [!m¡e¡t v¡n sdtrr¡dd¡anstærlêñfug.

Uitslul¡cnd ln d*g*v:tlen datderer¡ccd¡er.env:md¡t k¡n *nrdcn¡emaJrtvan dewei¡¡cring of beãùr-
digin¡ mrdt d: mog*lijthcil gebodcn olu bij rucidvr trii tcn herhafingreanuraag d* =drulddi:nsw:r-
teïing, rllët uiÞndening vaa infurrn¡tie rn ¡dr¡i:r¡ u dconursiþinç æ reigrrxt- o¡.rna¡ðtt wstdt lËn
¡¡n¡i:¡ van ge!¡nnËn rrreß tÉn ft¡ite ftornëndr hiurds¡cn in l*l 3 bep¡¡ld ¡Þt k¡n wcrden ¡fu'eweken v¡n
de algrernelt brpnl¡ng dat n¡ het doorbpen van ren sr|ruldrr¡dfutg of opr¡rD¡l¡5.1i:{ac: biltnen t iaar
ge:n niarw::dr,uldrcg:fimg ol oprimaliretiehc: lc¡n norùn rügEåodtfl-

.¿trtitrJ 9- Ílgrdf¡r¡*c¡¡uruþ glr ônrtoordenr omsrnd[gåeden
Dir ¡r¡ikcl gp*t ruimtr ¿¡n hct colleg: cm in hijaørdrru {ñd !l cn¡lof onwor¡irn: {lid b} grerr¿lhn af ¡e
wijlcn var d: lr¡Ollt æ¡ls neer¡cfugd in dur r:gafutg- Eij dr ærpersing vrn de har$reids¡l¡txule
d¡em ¡*n ¡fu'eging te rordên g:maalt üæun de brhid:nrcgd :n dc genolgen v¡n h€t hendhryen tran
de beleidsregcl voor cen individuret gcvet- lndiËn hÈl loegæ¿n y¡n d¿ regnfing in cen irdivilueel
geuel hidttotonbill$khcden u* ou:nvrg:ndr eerd. i{t t{ nifæ uen udtzonderi,ng nnrden efuewekrn
ven de bcleidrr:¡æl-
ln h:t gr*rl drt dc bcÞ.ídsrrgel n¡Ét rsofliËt of de Þrpeuing uan de bel:irlsregd n¡et oùrr:cnl(srtt
ner dË bedoel¡ng uan dr beh-dsng:l hr{gt hËf ¡fdll¡W¡bosfd uftrh furkornen en Zorperhning de
mogelijlftcídorn nadere reg:kof rilr'ril¡¡nrnvõtu æl:n- Eroordræ beuncgdbeidhii hrtetrlinguhoøld
n.er ic trggcn l¡n sml ingt:pceld wordco op,rr¡rr!üË|. pnryroüoonunt¡cde*r- ln dar gieuel rgord al$!d
dc uer¡m¡oordeliik n:tfiouder hierwur geffierneerd-

¡¡l¡tf*eJ lO- h*ur*frgrrurdirg !r t''tr{s/dÈt
Dr betcidsrcgul :çhulddicn:n¡erlening trdrn op de dag n¡ die v¡n dr bel¡endmd¡i'ng in wcrling cn
rcrden aangieh¡¡ld ¡È¡ -Belrirlrr:gel ¡drulddier¡sn¡slening çfurùt 2tlüi

Í lftbn¡¡d ü16


