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Samenvatting
Binnen de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een verordeningsplicht opgenomen. In deze
verordening ligt de beslistermijn vast waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek een beschikking af
moet geven. We hebben gekozen om deze termijn gelijk te trekken met de beslistermijn binnen de
Participatiewet, zijnde maximaal 8 weken. De uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
kopen we net zoals de Participatiewet in bij gemeente Meierijstad. Met deze verordening en beslistermijn
sluiten we aan op de uitvoeringspraktijk.
Voorgesteld besluit
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022 vast te stellen.

Inleiding
Vanaf 1 januari 2021 is de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht.
Vanaf dat moment moeten gemeenten een beschikking voor schuldhulpverlening afgeven. In de Wgs
is een verordeningsplicht opgenomen. In deze verordening ligt de beslistermijn vast waarbinnen de
gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag, besluit of iemand voor een schuldenregeling in
aanmerking komt. Met dit voorstel geven we invulling aan deze verordeningsplicht.
Relatie met eerdere besluitvorming
N.v.t.
Beoogd resultaat
Met deze verordening voldoen we aan onze wettelijke verplichting.
Argumenten
Deze verordening verschaft duidelijkheid en zekerheid aan de inwoner over de inzet van
schuldhulpverlening
Deze verordening legt de maximale beslistermijn vast. Hiermee verschaffen we richting de inwoner
rechtszekerheid en duidelijkheid over wanneer ze een besluit op hun aanvraag kunnen verwachten.
Dit betekent dat het college binnen 8 weken na ontvangst van een volledige en ontvankelijke
aanvraag schuldhulpverlening een besluit moet nemen. De afhandeling van een aanvraag
schuldhulpverlening is gemandateerd aan gemeente Meierijstad.
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De beslistermijn van 8 weken is uitvoerbaar
Op basis van de dienstverleningsovereenkomst voert gemeente Meierijstad schuldhulpverlening uit
namens de gemeente Boekel. De termijn van 8 weken is een redelijke termijn voor de
werkzaamheden die zij uit moeten voeren binnen de processen schuldhulpverlening om tot een
beschikking te komen. Dit is een maximale termijn. Deze termijn sluit aan bij de bestaande werkwijze
en is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid van de Algemene wet
bestuursrecht wordt gesteld.
Risico’s
N.v.t.
Keuzemogelijkheden
Kortere beslistermijn
De raad kan er voor kiezen een kortere beslistermijn in de verordening vast te leggen. Gelet op de
ervaring die we inmiddels op hebben gedaan zou dit de uitvoering onvoldoende tijd geven in het
proces. In voorkomende gevallen waar het mogelijk is volgt de beslissing eerder.
Financiële gevolgen en dekking
Aan het vaststellen van deze verordening zitten verder geen financiële gevolgen. De kosten rondom
de uitvoering schuldhulpverlening zijn meegenomen in de kosten diensten derden Meierijstad.
Communicatie
Na vaststelling de verordening publiceren.

Voorgesteld besluit
De verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022 vast te stellen.
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