M 2021MOTIE
EXTRA CRITERIA OM DOELTREFFENDHEID VAN PLAN
SCHULDHULPVERLENING TE KUNNEN METEN
Naar aanleiding van agendapunt van de raad d.d. 18 februari 2021 agendapunt 8a
Onderwerp: Plan Schuldhulpverlening 2021-2024
De Raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 18 februari 2021
Gehoord de beraadslaging,
overwegende dat:
-

Het Lansingerlandse Plan Schuldhulpverlening slechts één criterium bevat om de
doeltreffendheid van het plan te kunnen meten (namelijk de daling in periode 20212024 van het aantal huishoudens met problematische schulden, gebaseerd op de
cijfers van het CBS);

-

Gemeenten zoals Leiden in hun eigen beleidsplan van de schuldhulpverlening een set
aan criteria hebben opgenomen om het resultaat van de genomen maatregelen goed
te kunnen volgen (monitoren) en te kunnen bijstellen (zie bijv. beleidsplan van
Leiden);

-

Deze set aan criteria van Leiden kan dienen als inspiratie, een soort van ‘groslijst’ om
uit te kiezen bij het opstellen van het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening van
Lansingerland.

-

Met het gebruik van deze criteria een breder beeld van de doelmatigheid ontstaat en
daarmee ook de kans dat er een bredere groep van mensen met problematische
schulden wordt bereikt;

-

Dit des temeer van belang is nu te verwachten is dat in het post-coronatijdvak het
aantal Lansingerlandse huishoudens met problematische schulden zal gaan groeien;

Verzoekt het college om:
1. Een aantal van de onderstaande aanvullende criteria die zij nuttig en hanteerbaar
vindt te gebruiken bij het opstellen van het Uitvoeringsplan Schuldhulpverlening om
zo de doeltreffendheid van uitvoering van het Plan Schuldhulpverlening te kunnen
meten. De benodigde sturingsinformatie wordt opgenomen in het dashboard.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Criteria:
De gemiddelde schuld waarmee inwoners zich melden voor schuldhulpverlening
daalt.
Meer mensen worden bereikt met vroegsignalering.
Meer mensen accepteren hulp in het kader van vroegsignalering.
Er ontstaat een daling van het aantal zorgverzekerden in de wanbetalersregeling.
Na aanmelding volgt binnen 4 weken een gesprek waarin de hulpvraag wordt
vastgesteld.
Bij een crisisaanmelding wordt binnen 3 dagen actie ondernomen.
De gemeente verstrekt binnen 8 weken na het eerste gesprek een beschikking c.q.
plan van aanpak.
De intake wordt vaker positief afgerond. m.a.w. er is minder uitval in de intakefase.
De stabilisatie (financiële rust) wordt vaker positief afgerond.
Schuldregeling: schuldeisers gaan vaker akkoord.
Schuldenaren zijn vaker schuldenvrij bij beëindiging van het traject.
Schuldenaren worden vaker verwezen naar de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen).
Schuldenaren worden vaker toegelaten tot de WSNP.
Het percentage schuldregelingen met saneringskrediet stijgt.
Het percentage succesvolle saneringskredieten stijgt.
De uitgaven aan beschermingsbewind dalen.
Er is geen of minder recidive (terugval).

2. In het Uitvoeringsplan per jaar en per criterium voor de periode 2021-2024 aan te
geven welke de te bereiken concrete doelen zijn (groeimodel).
3. De raad bij een volgende commissievergadering samenleving onderbouwd te
informeren welke criteria zijn gekozen en welke doelen daaraan zijn gekoppeld.
Tevens de raad onderbouwd te informeren welke criteria niet zijn gekozen.
4. De raad jaarlijks te informeren over de bereikte resultaten in het kader van de door
het college toch al periodiek op te stellen evaluaties in het kader van ‘Rapportage
Sociaal Domein’.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
PvdA, Petra Verhoef

ChristenUnie, Paul Lieverse

GroenLinks, Selgei Gabin
(In te vullen door de griffier)
Aangenomen door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering van
18 februari 2021
de plv. griffier,

mr. Rianne Kokke

