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1.

De startnotitie vast te stellen en als kader te hanteren voor het integraal plan schuldhulpverlening 2021-2024

ARGUMENTEN EN RISICO ’S (RAAD)

1.1 Met het vaststellen van de startnotitie wordt de raad aan het begin van het proces betrokken bij de koers van
het beleidsplan SHV over de periode van 2021 – 2024
1.2 Door middel van de aanpak, zoals opgenomen in de startnotitie, worden alle relevante partijen betrokken, te weten de
Adviesraad voor het Sociaal Domein Westland (ASDW), schuldeisers, de kredietbank en de Moedige Dialoog Westland.

ALG 006

Risico:
1.1. de ontwikkeling van de vraag naar schuldhulpverlening is moeilijk voorspelbaar
1.2. schuldeisers moeten meewerken om tijdig afspraken te maken
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Startnotitie 'lntegraal Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) 2021

-

2024' (2O-0208425)

AAiTLEIDING

De gepeenteraad is op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

verplicht om periodiek een plan vast te stellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulp
verlening (hierna verder aangeduid als plan SHV).
Het huidige plan SHV heeft een looptijd van 2O17-2020 en wordt geactualiseerd waarbij de voorgenomen wetswijziging van de Wgs wordt verwerkt.
Eind 2020 zal het plan SHV 2021-2024 worden voorgelegd aan de raad.
Het plan SHV, dat een looptijd heeft van maximaal 4 jaar, dient in te gaan op de te behalen
resultaten, maatregelen om de kwaliteit te borgen, de maximaal na te streven wachttijd en op de
hulpverlening aan gezinnen met kinderen.
De raad heeft in de Raadsvergadering van 8 juli 2020 motie 13.6 aangenomen. Hierin worden
mogelijkheden voorgesteld om schuldenproblematiek in Westland te verminderen. Deze motie
vraagt aandacht voor een meerjaren aanpak schuldhulpverlening en ondersteuning.
Dit krijgt vorm in het plan SHV 2021-2024.
De startnotitie beschrijft de uitgangspunten en de aanpak om het beleid op te stellen en uit te
voeren.
DOELSTELLING

Doel van deze startnotitie is het vaststellen van de uitgangspunten voor het schuldhulpverlenings
beleid voor de periode 2021 -2024 en het vaststellen van de aanpak voor het opstellen van dit
beleid.
ARGUIIËNÏATIE

1.1 Met heÍ vasfsÍellen van de startnotitie wordt de raad aan het begin van het proces
betrokken bij de koers van het beleidsplan SHV over de periode van 2021 - 2024.
De Wgs is het wettelijk kader en hierin worden met ingang van 1 januari 2O21 wijzigingen opgenomen. De belangrijkste wijzigingen zijn de vroegsignalering en de samenwerking tussen
schuldeisers. ln de startnotitie is de samenhang weergegeven tussen de uitgangspunten van de
wetswijziging Wgs en de uitgangspunten die de kern zullen vormen van plan SHV 2021-2024.
Dit zijn de volgende:
- Het Sociaal beleidskader is het kader voor het sociaal domein van de gemeente Westland.
- Westland is lid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Daarom dient zij
zich te houden aan de kwaliteitseisen van deze vereniging. ln ruil daarvoor mogen de
kosten van bemiddeling en financieel beheer in rekening worden gebracht bij de schuldeisers.
- Moedige dialoog Westland is een lokaal platform bestaande uit gemeente en partners uit
het maatschappelijk middenveld die zich inspannen om schuldenproblematiek bespreekbaar te maken, te voorkomen en op te lossen. We sluiten aan bij de initiatieven van
Moedige Dialoog Westland.
- lntegrale aanpak, vroegsignalering en het betrekken van maatschappelijk middenveld
Dit is naar aanleiding van de motie die in de raadsvergadering van 8 juli 2O20 (motie 13.6)
is aangenomen. Een meerjarenaanpak SHV en ondersteuning is nodig. De motie refereert
ook naar de aanpak van het Sociaal Hospitaal, deze aanpak ligt buiten de scope van deze
sta rtn otitie.
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Het fi nancieel kader zoals opgenomen in de begroting vormt het kader. Hierbij is incidenteel voor de periode 2020 - 2024 € 282.889,00 beschikbaar, deze middelen uit de lmpuls
Armoedebeleid zijn in de jaarrekening 2019 hiervoor gereserveerd.

1.2 Door middel van de aanpak, zoals opgenomen in de startnotitie, worden alle relevante
partijen betrokken, te weten de Adviesraad voor het Sociaal Domein Westland (ASDW),
schuldeisers, de kredietbank en de Moedige Dialoog Westland.
Voor een integrale aanpak zijn veel actoren noodzakelijk. Samen werken om de economische zelfredzaamheid te verbeteren waarmee de kwaliteit van leven loe zal nemen en de zorgkosten zullen
afnemen. Om vroegsignalering op te kunnen zetten zijn afspraken met partners noodzakelijk.
De ASDW zal in de inventariserende fase gevraagd worden om input te leveren voor het plan en
in de besluitvormende fase zal hen gevraagd worden het college te adviseren over het te nemen
beslu it.
Met de schuldeisers (leveranciers van energie of water, de zorgverzekeraar of woningcorporatie)
worden samenwerkingsafspraken gemaakt over de vroegsignalering van mensen met
betalingsproblemen.
Met de partners in Moedige dialoog Westland worden samenwerkingsafspraken gemaakt met
betrekking tot het voorkomen, signaleren en oplossen van schuldenproblematiek.
N

De ontwikkeling van het schuldhulpbestand voor de komende jaren is moeilijk te voorspellen

ln de eerste plaats als gevolg van de Coronacrisis.
ln de tweede plaats blijkt uit landelijk onderzoek dat slechts een deel van de mensen met
problematische schulden in beeld zijn bij gemeenten. Vroegsignalering kan dus leiden tot
toename van het schuldhulpbestand maar leidt naar verwachting ook tot afname van de aan
schulden gerelateerde zorgkosten.
De wetswijziging legt de verplichting op aan een deel van schuldeisers om samen te werken met
gemeente aan schuldhulpverlening. Bij het maken van afspraken zijn we aíhankelijk van de
medewerking van schuldeisers.

Het financieel kader zoals opgenomen in de begroting is vooralsnog het uitgangspunt.
Structureel is € 334.000 beschikbaar (exclusief personele inzet) en incidenteel is voor de periode
2O2O - 2024 € 282.889,00 beschikbaar, dit bedrag is gevormd uit rijksmiddelen voor impuls armoedebeleid 2018-2020.1n het plan SHV 2021-2024 verwerken wij de inzet van deze middelen.
Wanneer blijkt dat het schuldhulpbestand toeneemt als gevolg van de vroegsignalering en/of de
coronacrisis zal dit mogelijk tot overschrijdingen leiden op het beschikbare budget. Hier zal dan
middels de PenC cyclus over gerapporteerd worden.
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Na vaststelling van de startnotitie zal het plan SHV 2021

- 2024 verder worden uitgewerkt
Het plan wordt eind 2020 voor besluit aan de raad voorgelegd.
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De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020, met de volgende
b

ijlage (n):

e Startnotitie 'lntegraal Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) 2021 - 2024' (20-OzO842s)
gelet op het bepaalde in artikelen 108, 109, juncto 147 van de Gemeentewet en artikel 2 van de
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
gehoord het advies van de commissie MO van 7 september 2020 en gehoord de beraadslagingen
van onderhavige vergadering;

besluit:
vast te stellen de startnotitie'lntegraal Beleidsplan Schuldhulpverlening (SHV) 2021
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