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Onderwerp
Beleidspla n Sch u ldd ienstverlen i n g Weert 20 19 -2022.

Voorstel
Het beleidsplan Schulddienstverlening Weert 2019-2022 vast te stellen

Inleiding
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WSs) is sinds I juli 2Ot2 van kracht en vormt
het belangrijkste kader voor de uitvoering van schuldhulpverlening. De Wgs schrijft voor
dat de gemeenteraad (tenminste) elke vier jaar een beleidsplan schuldhulpverlening
vaststelt. Het plan bevat de hoofdzaken van het gemeentelijke beleid voor wat betreft de
integrale schuldhu lpverleni ng en het voorkomen van schu ld problematiek.
In Weert is in 2015 vastgesteld om in plaats van'schuldhulpverlening'het begrip
'schulddienstverlening' (SDV) te hanteren.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van het gemeentelijk beleidsplan schulddienstverlening conform de eis in
de Wgs.

Argumenten
1.1. Het beleidsplan schulddienstverlening moet worden vastgesteld door de
gemeenteraad.
Artikel 2 Wgs stelt dat de bevoegdheid voor het vaststellen van het beleidsplan
schulddienstverlening bij de gemeenteraad ligt.

1.2. Het beleidsplan schulddienstverlening voldoet aan de wettelijke vereisten.
Artikel 2lid 4 Wgs schrijft voor dat in het beleidsplan in ieder geval moet worden
opgenomen:
a) Een beschrijving van doelstellingen die de gemeente wil bereiken;
b) Een beschrijving van maatregelen die worden genomen om de kwaliteit te borgen;
c) Het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft om het eerste gesprek te

voeren waarin de hulpvraag wordt vastgesteld;
d) Een beschrijving van de manier waarop schulddienstverlening aan gezinnen met

inwonende minderjarige kinderen wordt vormgegeven.

1.3. Het beleidsplan schulddienstverlening borgt continuering van de huidige aanpak.
Sinds de invoering van de Wgs zijn er in Weeft in de loop der jaren diverse beleidsnota's
geschreven over schulddienstverlening. Hierin zijn alle kaders, de visie en uitgangspunten
opgenomen. Het gaat hierbij om de volgende stukken:
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2OL2-2OL6 "Weer(t) uit de schuld" (2072)
- Notitie Schulddienstverlening "Weert maakt een punt van schulden!" (2015)
- Beleidsregel schulddienstverlening gemeente Weert 2016 (2016)
- Aanvalsplan armoede (2017)
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1.4. In de tussentijdse evaluatie schulddienstverlening (februari 2018) is gebleken dat de
beleidsuitgangspunten nog steeds actueel zijn.
Er is geen noodzaak gebleken om het bestaande beleid aan te passen. Het beleidsplan
schulddienstverlening Weert 2Ot9-2O22 kan dan ook gezien worden als een
samenvattende beleidsnota waarin al het bestaande beleid rondom schulddienstverlening
is geclusterd. Wel is het beleid ten aanzien van de prioritaire doelgroepen geactualiseerd.
Hiermee wordt voor de komende vier jaren voldaan aan de wettelijke eisen van de Wgs.

1.5. Uit onderzoek is gebleken dat de uitvoeringscapaciteit te krap is voor de gestelde
ambities. Het college lost dit binnen de bestaande begroting op.
Uit de tussentijdse evaluatie SDV (februari 2018) is gebleken dat er in de uitvoering
enkele knelpunten zijn ontstaan. Naar aanleiding hiervan is Berenschot gevraagd om een
analyse uit te voeren van de huidige uitvoering SDV en op basis daarvan aanbevelingen te
doen. Op basis van deze aanbevelingen gaat het college -binnen de bestaande financiële
kaders- maatregelen treffen,

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële gevolgen
Niet van toepassing.

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.

Com m un icatie/ partici patie
Het beleidsplan Schulddienstverlening Weert 2019-2022 zal op de gebruikelijke wijze
worden gepubliceerd.

Advies raadscommissie

Bijlagen
1. Beleidspla n Sch u ldd ienstverl en i ng Weert 20 19 -2022

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu eester en wethouders van Weert
secretaris, de burqemeester,

G. Brinkman A.A,M.M. Heijmans
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N u m me r raa dsvoo rstel: DJ-585060

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

Het Beleidsplan Schulddienstverlening Weert 2079-2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


