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Datum
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Steller vragen

Esther Mieremet

Over agendapunt

Raadsvergadering 28 januari 2021: beleidsplan schuldhulpverlening

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen* schriftelijk/mondeling te
beantwoorden:

In commissievergadering zijn 2 vragen vanwege de tijd niet beantwoord. Afgesproken om
deze schriftelijk te stellen.
Vraag 1:

Wanneer komt een ondernemer in aanmerking voor schuldhulpverlening? Is dat pas bij
faillissement?

Antwoord:
Nee, een ondernemer kan al eerder terecht met schulden bij het BBZ loket (bijstandsbesluit
zelfstandigen) bij Werk en Inkomen, bij een dreigend faillissement of bij betalingsproblemen
een overbruggingskrediet levensonderhoud krijgen of een lening. Daar zijn wel voorwaarden
aan verbonden zoals dat er sprake is van dreigende afhankelijkheid van een
bijstandsuitkering, het bedrijf levensvatbaar moet zijn en er geen partner moet zijn met een
inkomen boven bijstandsniveau. Ook kunnen zij terecht bij het Ondernemersloket bij VVE
met hun hulpvragen. Zij kunnen doorverwijzen naar het BBZ loket, het ondernemersklankbord
of een schuldhulptraject via Zuidweg en Partners.
In de Memorie van Toelichting bij de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) wordt de
indruk gewekt dat zelfstandigen geen schuldhulpverlening zouden kunnen krijgen. Dat is met
de wetswijziging in de WGS per 1 januari 2021 gecorrigeerd. Volgens de Memorie van
Toelichting bij de wetswijziging dient schuldhulpverlening vanuit de gemeente ook open te
staan voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) of personen met een onderneming met
schulden, wanneer zij persoonlijk aansprakelijk zijn voor zakelijke schulden.
Vraag 2: heeft het college nagedacht over een dienst die de gemeente kan aanbieden om vast
lasten, zoals bijv. huur of gas/elektriciteit, vanuit gemeente te betalen en dan te verhalen.
Op deze manier is de kans op verdere toename van schulden minder groot, blijkt uit
voorbeelden bij andere gemeenten.
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Antwoord:
Wij denken daar over na. De resultaten van de verschillende proeven die in heel Nederland
worden ingezet worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als blijkt dat een proef kan
bijdragen aan het realiseren van de strategieën, doelen en ambities dan wordt onderzocht of
en hoe de proef geïmplementeerd kan worden in de gemeente.

* Aangeven wat van toepassing is.

Toelichting (indien nodig):

