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Geachte Adviesraad,

Uw reactie op de verordening beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
hebben wij op 5 november 2O2O ontvangen. Onder dankzegging voor uw snelle reactie gaan
wij in deze brief in op uw aandachtspunten.
De

termijn van 4 weken i.p.v. 8 weken.

De genoàmde termijn van 8 weken in de verordening, is de maximale termijn die het college
dent<t nodig te hebben om tot een zorgvuldig besluit te komen. lndien mogelijk wordt een
besluit eerder afgegeven. Daarmee wordt aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk en
de Algemene wet bestuursrecht.

Het 1" gesprek wordt uiterlijk aangeboden binnen 4 weken of zoveel eerder als mogelijk is'
Daarna wordt uiterlijk binnen 8 weken of zoveel eerder als mogelijk is, het besluit genomen
over toelating of afwijzing van de schuldhulpverlening.
De ervaring leert dat er veel tijd nodig is om de benodigde gegevens te verzamelen die
noodzakelijk zijn om de schulden volledig in beeld te brengen en tot zorgvuldige
besluitvorming te komen.

Het komt vaak voor dat inwoners die schulden hebben, hun administratie niet op orde
hebben en geen goed inzicht hebben in hun schuldenpositie.

Gevolgen onzorgvuldige besluitvorming.
De gevolgen van een onzorgvuldig besluit werken in het nadeel van de inwoner. Namelijk,
indién er ti.ldens het schuldhulpverleningstraject schulden opduiken die eerder over het hoofd
zijn gezien, kan dit tot gevolg hebben dat de andere schuldeisers niet meer mee willen
werlien aan het schuldÉulpvérleningstraject. Dit bekent dat de schuldhulpverlenin! dan
eindigt zonder dat de schulden zijn opgelost, of dat er opnieuw moet worden onderhandeld
met de schuldeisers.
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Evaluatie
De doorgevoerde wijzigingen, die voortvloeien uit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
2021 , alsmede de verordening beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
worden geëvalueerd in 2022. Naar venrrrachting zijn er tegen die tijd door de Rijksoverheid

ook diverse andere maatregelen doorgevoerd die schuldhulpverleningstrajecten
eenvoudiger maken. Mogelijk kan daardoor een kortere doorlooptijd gerealiseerd worden.
Over die bevíndingen zal dan opnieuw advies worden gevraagd aan de adviesraad.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Renee Bollebakker op tel nr. 035
9358. Nogmaals hartelijk dank voor uw snelle reactie!
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Met vriendelijke groet,
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