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Geachte mevrouw Dutman,

Op 19 januari 2021 ontvingen wij van u het advies met betrekking tot de “verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening”. Hartelijk dank voor uw advies. In deze brief leest u onze reactie op uw drie 
adviezen.

1. Actualiseer het beleid zodat het aansluit bij de aangepaste Wgs
2. Neem deel aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering
Uw adviseert het beleid rondom schulden en schuldhulpverlening aan te passen zodat het aansluit bij 
de aangepaste wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en om deel te nemen aan het Landelijk 
Convenant Vroegsignalering (LCV). In oktober 2020 heeft de gemeenteraad de evaluatie van het 
armoede en schuldenbeleid behandeld. In deze evaluatie heeft het college enkele aanpassingen en 
verbeteringen voorgesteld om in te spelen op de wijzigingen van de Wgs. In het kort zijn n.a.v. de 
evaluatie de volgende aanpassingen doorgevoerd:

- De gemeenteraad heeft extra budget toegekend om extra personeel in te kunnen zetten op de 
taken rondom vroegsignalering schulden.

- Een publiekscampagne gestart om het taboe rondom betaalachterstanden en schulden te 
doorbreken (sinds oktober 2020: interviews op radio, pagina in de krant, inzet 
ervaringsdeskundige).

- Duidelijke toegangsloket voor inwoners met schulden bij Zuidplas Ondersteunt (vanaf 1 april).

De gemeente is daarnaast sinds medio december 2020 aangesloten bij het Landelijk Convenant 
Vroegsignalering en heeft alle vaste lasten partners waarvan hun koepelorganisatie deelneemt aan het 
convenant inmiddels een overeenkomst voorgelegd om de afspraken rondom gegevensuitwisseling en 
werkwijze vast te leggen. Dit betreffen landelijk gestandaardiseerde overeenkomsten waarbij het

Gemeentehuis Raadhuisplein 1. 2914 KM Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 - 330 300 l www.zuidplas.nl 

Postadres Postbus 100. 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel Egemeente@zuidplas.nl 0 06 51964699 f ^0 ®

http://www.zuidplas.nl
mailto:Egemeente@zuidplas.nl


gemeente

Zuidplas
onderwerp
Advies over Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zuidplas 2021

ons kenmerk 

U21.000380

ondertekenen digitaal wordt gefaciliteerd door de NW K (branchevereniging voor schuldhulpverlening, 
sociaal bankieren en bewindvoering).

3. Neem in de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening een artikel op dat bepaalt dat het 
college de raad informeert over de doeltreffendheid en effecten van de verordening.

De modelverordening van de VNG kent een niet verplicht artikel waarin de door u geadviseerde 
evaluatie is opgenomen. Het college kiest er niet voor om deze op te nemen in de verordening omdat 
door middel van andere documenten al gerapporteerd wordt over de beslistermijn rondom 
schuldhulpverlening en de verordening het voortzetten van de huidige werkwijze van IJsselgemeenten 
is. IJsselgemeenten, de partij die de schuldhulpverlening voor de gemeente Zuidplas uitvoert, hanteert 
al enkele jaren de norm van een beslissing over het hulpaanbod schuldhulpverlening binnen 8 weken.
In het Jaarverslag van IJsselgemeenten wordt hierover gerapporteerd.

Mocht de brief aanleiding geven voor aanvullende vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen 
met Leo Burger via e-mail (l.burqer@.zuidplas.nl) of bovenstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
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