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Aan de raad
Inleiding
Met ingang van 1-1-2021 zijn een aantal wijzigingen in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening
(Wgs) in werking getreden.
In art. 4a van de Wgs is bepaald dat de gemeenteraad een beslistermijn moet vaststellen voor het
nemen van een besluit op aanvragen. In deze verordening stellen we de beslistermijn gelijk aan de
termijn in de Algemene Wet Bestuursrecht, namelijk op (maximaal) 8 weken.
Beslispunten
De verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Gemert-Bakel 2021 vast te
stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Sociaal Domein, Sport en Onderwijs d.d. 14 januari 2021

Beoogd effect
- Voldoen aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Argumenten
1.1.
De beslistermijn van maximaal 8 weken sluit aan bij de maximale beslistermijn
van de Algemene wet bestuursrecht.
De keuze om de beslistermijn op (maximaal) 8 weken te zetten, is gebaseerd
op de overtuiging dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid. Bij aanvragen om
schuldhulp is vaak sprake van samenhangende problematiek, waarvoor een
integraal plan van aanpak moet worden opgemaakt, die bovendien moet zijn
afgestemd op het denk- en doe-vermogen van de aanvrager. Wanneer een
besluit een langere voorbereidingstijd vraagt dan 8 weken, biedt de Algemene
Wet Bestuursrecht de mogelijkheid om het besluit op te schorten. Wanneer de
reden van overschrijding te maken heeft met afwegingen die voor rekening
komen van de gemeente, moet de aanvrager toestemming geven voor de
opschorting. Als de tekortkoming bij de aanvrager ligt, is het voldoende als die
schriftelijk wordt geïnformeerd over de opschorting. Blijft een
opschortingsbesluit achterwege bij een overschrijding van de beslistermijn, dan
is de gemeente in gebreke en kan de aanvrager een dwangsom afdwingen op
grond van de Wet Dwangsom.

1.2.

Geharmoniseerd beleid sluit aan bij het uitgangspunt dat binnen de
Peelgemeenten gelijkluidende regels worden gehanteerd.

1.3.

De cliëntenraad (regionale cliëntenraad werk en inkomen) heeft een positief
advies gegeven op deze verordening.

Kanttekeningen
1.1.
Deze verordening is ingegaan op 1-1-2021 en kent dus een terugwerkende kracht.
Dit is juridisch geen probleem, omdat de uitvoering met ingang van 1-1-2021
consequent deze (maximale) beslistermijn toepast. Er ontstaat dus geen nadeel
voor de inwoners op grond waarvan overgangsrecht nodig zou zijn.

Vervallen “oude” regelgeving
nvt

Uitvoering
De lokale toegang neemt besluiten en is verantwoordelijk voor de toepassing van de
beslistermijn. In Gemert-Bakel wordt deze beslistermijn al gehanteerd in de lokale toegang
door de schuldhulpverleners.

Bijlagen
1. Raadsbesluit ‘Verordening beslistermijn schuldhulpverlening’.
2. Advies Regionale CR

Ter inzage gelegde stukken
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