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Aanleiding 

Hierbij leggen wij het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 aan u voor. Het 

beleidsplan zelf beperkt zich tot de hoofdlijnen. Verdere achtergronden en uitwerkingen vindt de 

geïnteresseerde lezer in de verschillende bijlagen. 

 

De volgende omstandigheden gaven aanleiding tot het schrijven van dit nieuwe plan: 

1. Het vorige beleidsplan ‘Integrale schuldhulpverlening Venray 2009-2011’ eindigde per 1 

januari 2012. 

2. De nieuwe wet Gemeentelijke schuldhulpverlening – die naar alle verwachting 1 juli 2012 

in werking zal treden – verplicht gemeenten tot het vaststellen van een aantal kaders. 

3. Extra rijksmiddelen – die van 2009 tot en met 2011 beschikbaar waren gesteld – vielen per 

1 januari 2012 weg, terwijl de complexiteit van aanvragen en het takenpakket (zoals 

preventie en vroegsignalering) toenemen. We moeten meer doen met minder. 

 

Deze omstandigheden dwingen ons kritisch naar onze dienstverlening en werkprocessen te kijken 

en meer efficiency te bereiken waar dit mogelijk is. Binnen de kaders van de wet heeft dit tot een 

aantal beleidskeuzen geleid die wij in dit plan aan u voorleggen. 

 

Visie 

We bieden met integrale schuldhulpverlening de noodzakelijke ondersteuning op het gebied van 

preventie, curatie en nazorg om het voor de klant maximaal haalbare aan (financiële) 

zelfredzaamheid te bereiken, zodat dit geen belemmering vormt voor participatie aan de 

samenleving. Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de klant.  

 

Doelen 

1. We gaan efficiënter en effectiever werken: we steken geen energie in trajecten waarbij de 

schuldenaar zijn verantwoordelijkheid niet neemt en we richten onze werkprocessen 

efficiënt in om kortere wacht- en doorlooptijden te bereiken; Hiermee kunnen we de burger 

die dat nodig heeft en wél zijn verantwoordelijkheid neemt eerder en beter ten dienste zijn. 

2. We streven ernaar dat het aantal succesvolle trajecten zal toenemen: door in te zetten op 

wat maximaal haalbaar is voor een klant, kan dit resultaat ook bereikt worden. Een 

schuldregeling wordt pas ingezet wanneer de klant daar klaar voor is en we accepteren dat 

in sommige gevallen een schuldregeling niet mogelijk zal zijn. 

3. We streven ernaar dat het beroep op (langdurige) schuldhulpverlening stabiliseert of gaat 

afnemen: door preventie en nazorg wordt voorkomen dat (opnieuw) problematische 

schulden ontstaan. Ook onze beleidskeuzen leiden tot een geringere instroom. Daar staat 

tegenover dat we rekening houden met nieuwe toestroom als gevolg van de Aanscherping 

WWB cq. de komst van de Wet Werken naar Vermogen en de economische crisis. De 

landelijke tendens is namelijk dat het aantal huishoudens met een (problematische) 

schuldensituatie toeneemt.  

 

Wat willen we bereiken en hoe willen we dit bereiken 

Hiervoor is beschreven wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat gaan doen. In de 

tabel hieronder is samengevat wat we gaan doen en hoe we dat willen doen om onze doelen te 

bereiken. Daarbij moet wel opgemerkt dat we het meeste al deden en ook blijven doen. 
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WAT HOE 

Korte wacht- en doorlooptijden (doel 1) Efficiënt inrichten van processen  

 LEAN meldingsproces 

 Efficiënte samenwerking met ketenpartners en 

schuldeisers 

 Hanteren van uitgesloten categorieën 

Laagdrempelige dienstverlening (doel 3) Bekendheid van het zorgloket bij de inwoners 

 Meerdere manieren tot melding voor 

schuldhulpverlening 

 Drie maal per jaar een publicatie 

 Efficiënte samenwerking met ketenpartners 

Maatwerk leveren (doel 1, 2 en 3) Gebruik van het Tilburgse kwadrant waarin 

onderscheid wordt gemaakt tussen regelbare en 

onregelbare schuldenaren en een regelbaar en 

onregelbaar schuldenpakket. 

 keuze uit verschillende instrumenten mogelijk 

 Samenwerking met ketenpartners en 

schuldeisers 

 Verdeling van de regierol (ofwel bij de 

gemeente ofwel bij een van de 

samenwerkingspartners) 

 De klant wijzen op zijn eigen 

verantwoordelijkheid en een beroep doen op de 

aanwezige zelfredzaamheid en het sociale 

netwerk van de klant 

 Eigen bijdrage voor budget- en financieel 

beheer zodat wij maatwerk kunnen blijven 

leveren 

Preventie en vroegsignalering (doel 1 en 3) Bieden van informatie en advies, 

budgetcoaching en/of eventueel budgetbeheer 

 Proactieve benadering door schuldhulpverlening 

 LEAN meldingsproces uitgevoerd door de 

afdeling Publieksdiensten; hierdoor ruimte voor 

preventie en vroegsignalering 

 Samenwerking met ketenpartners en 

schuldeisers 

 Drie maal per jaar een publicatie in Peel en 

Maas en de website van de gemeente 

 Opleiding medewerkers Zorgloket 

Mogelijke extra toeloop opvangen (doel 1) Eigen bijdrage voor budget- en financieel 

beheer 

 De klant wijzen op zijn eigen 

verantwoordelijkheid en een beroep doen op de 
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aanwezige zelfredzaamheid en het sociale 

netwerk van de klant 

 Hanteren van uitgesloten categorieën 

Kwaliteit borgen (doel 1, 2 en 3) Lidmaatschap NVVK 

 Gedragscodes NVVK naleven 

 Gebruik van modules (producten) NVVK 

 Gebruik van de SHV-monitor NVVK 

 Collegiale toetsing en op termijn uitvoeren van 

steekproefsgewijze interne controles 

 Meetbare indicatoren om resultaten te meten 

 Eigen bijdrage budget- en financieel beheer om 

verantwoorde schuldhulpverlening te kunnen 

blijven bieden 

 Opstellen van interne beleids- en 

uitvoeringsregels 

 Hanteren van uitgesloten categorieën 

 

Financiële dekking en risico’s 

Onze beleidskeuzen zullen nader uitgewerkt worden in beleids- en uitvoeringsregels. Wij zijn in 

staat de schuldhulpverlening zoals hierboven beschreven uit te voeren binnen de regulier 

beschikbare middelen.  

Er zijn echter externe factoren die ook wij niet in de hand hebben; een steeds verder gaande 

economische recessie en ook de Aanscherping van de WWB en komst van de Wet Werken naar 

Vermogen kunnen ertoe leiden dat steeds meer mensen hun financiële verplichtingen niet meer 

kunnen nakomen, met als gevolg een extra toeloop op schuldhulpverlening. Als deze situatie zich 

voordoet, leggen we een advies aan de raad voor hoe hier mee om te gaan (bijvoorbeeld extra 

investering of beperken toegang).  

 

Bijlagen 

Bijlage 1: Schuldhulpverlening Venray 2012-2015  Toelichting op het beleidsplan 

Bijlage 2: Producten en diensten schuldhulpverlening 

Bijlage 3: Evaluatie en conclusies schuldhulpverleningsoverleg 

Bijlage 4: Evaluatie en conclusies preventie en vroegsignalering  

Bijlage 5: Resultaten schuldhulpverlening 2009-2011 

Bijlage 6: Resultaatindicatoren schuldhulpverlening 2012-2015 

 

 


