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Inleiding
Bij de wet van 9 februari 2012, Stb. 2012, 78, i.w.tr. 1 juli 2012, is een belangrijk deel van de
schuldhulpverlening een gemeentelijke taak geworden. Het gaat om een structurering van
het voortraject (minnelijk traject), voorafgaand aan het wettelijk traject volgens de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Het wettelijk traject maakt onderdeel uit van
de Failllissementswet (FW). Met het voortraject wordt een sluisfunctie beoogd, zodat de
doorstroom naar het wettelijk traject kan worden verminderd.
De nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) geeft een algemeen kader voor
gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. De wet schrijft een beleidsplan
voor. De wet omschrijft een verantwoordelijkheid voor het college, verplicht wacht- en doorlooptijden vast te stellen, e.d. Dit betekent een vernieuwing voor de praktijk, dat besluiten
van de gemeente inzake schuldhulpverlening gaan vallen onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat beschikkingen voor bezwaar en beroep vatbaar worden.
Hierbij wordt het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 – 2015 Krimpen aan den IJssel gepresenteerd voor de wettelijk voorgeschreven periode van ten hoogste vier jaar.
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Beoogd effect
De toepassing van de WGS in onze gemeente moet leiden tot een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening. Afgemeten aan de situatie voor de invoering van de wet moet dit er
– onder verder ongewijzigde omstandigheden – uiteindelijk toe leiden dat minder mensen in
een (problematische) schuldensituatie terechtkomen, de kwaliteit van de schuldregeling
wordt verhoogd en recidive wordt teruggebracht.
Argumenten
Visie, uitgangspunten en verantwoordelijkheden
De burger is zelf verantwoordelijk voor de regie op zijn/haar leven, dus ook het afhandelen
van schulden. De burger is zelf aan zet. De gemeente biedt tijdelijk integrale ondersteuning
om verdere escalatie te voorkomen.
Het aanbod
Het aanbod van de gemeente bestaat uit preventie, het minnelijk traject en nazorg. Aangesloten wordt bij bestaande instrumenten van hulpverlening, zoals het schuldhulpplan.
De minnelijke en de wettelijke trajecten worden uitgevoerd door de Kredietbank Rotterdam.
Kwaliteit, wacht- en doorlooptijden en juridische aspecten
De wet geeft criteria voor de wacht- en doorlooptijden. Deze criteria worden in het beleidsplan nader uitgewerkt.
Doelstellingen, monitoring en verantwoording
De meetpunten voor de effectiviteit van de schuldhulpverlening zijn benoemd.
Kanttekeningen
Er zullen zaken nog verder uitgewerkt moeten worden in richtlijnen, vast te stellen door het
college.
Financiën
Het beleidsplan is budgettair neutraal opgezet zodat een begrotingswijziging niet noodzakelijk is.
Communicatie
In het derde kwartaal van 2012 zal een conferentie Schuldhulpverlening georganiseerd worden in samenwerking met de lokale en regionale ketenpartners.
Bijlagen
1. Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012 – 2015 Krimpen aan den IJssel
In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 28 juni 2012 is dit voorstel
aan de orde geweest.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
mr. A. Boele
secretaris

L.M. Huizer
burgemeester

Ontwerp-besluit
De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2012;

besluit:
1. Het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2012-2015 Krimpen aan den IJssel vast te stellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 5 juli 2012.
De griffier,
De voorzitter,

