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Samenvatting
Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Het belangrijkste
doel van de wet is de effectiviteit van de schuldhulpverlening te vergroten.
De wet is een kaderwet waarin vooral gemeentelijke verplichtingen zijn beschreven. Gemeenten
hebben een grote vrijheid in de manier waarop zij hun beleid inrichten.
In december 2015 heeft uw raad de “Kadernota schulddienstverlening 2015-2018” vastgesteld.
Voor u ligt een nieuwe beleidsnota “Beleid Schuldhulpverlening gemeente Asten 2019-2022”.
Deze nieuwe beleidsnota is vrijwel geheel opgesteld in samenwerking met de andere
Peelgemeenten. Bijlage 4 betreft de inrichting van de lokale schuldhulpverlening en is opgesteld in
overleg met de gemeente Someren vanwege de gezamenlijke uitvoering door Onis Welzijn.

Beslispunten
Wij vragen uw raad om, met inachtneming van het advies van uw commissie Burgers, de nota
“Beleid Schuldhulpverlening gemeente Asten 2019-2022” vast te stellen.

Inleiding
Sinds de Wgs in 2012 van kracht is heeft Onis Welzijn de schuldhulpverlening uitgevoerd voor de
gemeente Asten.
In eerste instantie hebben de gemeenten lokaal hun beleid voor de schuldhulpverlening vastgelegd.
Nadat de samenwerking is aangegaan in de zes Peelgemeenten is er een gezamenlijke kadernota
schulddienstverlening opgesteld.
In december 2015 is de kadernota Schulddienstverlening Peel 6.1 2015-2018 vastgesteld door de
gemeenteraad van Asten.
Daar waar mogelijk is de hulpverlening lokaal uitgevoerd, het wettelijk traject van schuldsanering
is vanaf het begin uitbesteed. Eerst aan de gemeente Helmond en sinds het ontstaan van de GR
Peelgemeenten bij de backoffice van de GR Peelgemeenten.
De aandacht voor schuldhulpverlening, preventie en armoede is de laatste jaren enorm
toegenomen. Uit onderzoeken blijkt steeds meer dat het hebben van financiële problemen veel
meer problemen veroorzaakt dan eerder werd aangenomen.
Stress is een belangrijke factor die een negatieve invloed heeft op het huishouden en de sociale
omgeving. Onderstaand artikel geeft hierover een goed beeld.
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https://decorrespondent.nl/511/waarom-arme-mensen-domme-dingen-doen/19645395-f6c9a0bd
De afgelopen jaren is ingezet op verbetering van de samenwerking tussen de back office en het
lokale veld. Ook zijn er doelen gesteld om het aantal mensen met problematische schulden te
verminderen en de preventiemaatregelen uit te breiden.
Er zijn stappen gezet, de lijntjes met de back office zijn korter, men weet elkaar eerder en beter te
vinden. Er wordt vooraf overleg gepleegd, dossiers gaan niet zomaar heen en weer. We proberen
‘kastje <-> muur’ te voorkomen.
Preventiemaatregelen zijn ingezet, dit blijft ook in de komende beleidsperiode een belangrijk punt
van aandacht.

Wat willen we bereiken
In de nieuwe beleidsnota die nu voorligt wordt richting gegeven aan een samenhangende
schuldhulpverlening met aandacht voor preventie, bijzondere aandachtsgroepen, de Algemene
Verordening Gegevensverwerking (AVG) en monitoring (zie bijlage 2 van de beleidsnota).
In bijlage 2 (Resultaten en indicatoren) zijn beoogde resultaten opgenomen waarmee we gaan
meten hoe de schuldhulpverlening verloopt. Door in alle gemeenten dezelfde indicatoren te
gebruiken kunnen we ook onderling vergelijken en van elkaar leren.

Wat gaan we daarvoor doen
• De acties die de afgelopen jaren zijn ingezet op preventie en meer samenwerking worden
verder uitgebouwd.
• Nieuwe instrumenten zoals (vroeg-)signalering en budgetbeheer worden opgestart.
• Er is een pilot uitgezet om de processen tussen lokale en bovenlokale schuldhulpverlening
nog efficiënter in te richten.
• Monitoring verbeteren zoals beschreven in bijlage 2 van de beleidsnota.

Risico’s
Niet van toepassing.

Wat mag het kosten
Deze beleidsnota bevat geen voorstellen met betrekking tot inzet van middelen.
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Beleid Schuldhulpverlening gemeente Asten 2019-2022

Dagtekening:

Agendanummer:

17 september 2019

19.09.04

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
6 augustus 2019 met zaaknummer 2019029105;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 2 september 2019;

besluit:

vast te stellen “Beleid schuldhulpverlening gemeente Asten 2019-2022”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
17 september 2019.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

