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Beslispunten
1. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Scherpenzeel 2021 vast te stellen.
Inleiding
Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking.
De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om een bij
verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste
gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in
aanmerking komt. Wij volgen hierin de op 7 oktober 2020 gepubliceerde
modelverordening Beslistermijn schuldhulpverlening van de VNG.
Beoogd effect/resultaat
Binnen een redelijke termijn (8 weken) na het eerste gesprek over de hulpvraag met
betrekking tot (problematische schulden) besluiten of diegene voor een schuldenregeling
in aanmerking komt.
Argumenten
1.1 Er wordt voldaan aan de wettelijke verplichting
De wet regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen
voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is
dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de
inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt
besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.
Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de
Nationale ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de
gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een
schuldenregeling in aanmerking komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke
termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag verwacht worden dat zij op
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een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een gemeentelijke
verordening vastgestelde, termijn reageert.
De beslistermijn dient ingevolge artikel 4a, derde lid, van de wet in ieder geval te worden
vastgesteld op acht weken. Hierin volgen wij de modelverordening van de VNG.
Kanttekeningen
De verordening is niet voorgelecht aan de Adviesraad Sociaal Domein
De modelverordening van de VNG is op 7 oktober gepubliceerd. Omdat de verordening
eind oktober moest worden aangeleverd voor het behandeling in het college en
vervolgens de gemeenteraad, was er geen gelegenheid om de verordening tijdig ter
advies aan de Adviesraad voor te leggen. Wanneer nodig nemen we de Adviesraad
volgend jaar mee in de evaluatie van het voorgestelde beleid.
Proces (procedure/vervolg/evaluatie
Per 1 januari 2021 treedt de verordening in werking. Op de gangbare wijze wordt de
verordening gepubliceerd. In het eerste jaar, maar uiterlijk binnen vijf jaar vindt een
evaluatie plaats van het in de verordening opgestelde beleid.
Duurzaamheidsaspecten
Inwoners krijgen meer helderheid over de procedure en toegang tot schuldhulpverlening.
Hiermee wordt de schuldhulpverlening toegankelijker op de lange termijn en worden
meer mensen eerder en beter geholpen met hun schulden.
Communicatie
n.v.t.
Financiële aspecten
n.v.t.
Begrotingswijziging: nee
Juridische aspecten / grondslag
Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking
(Stb. 239). De gewijzigde wet verplicht gemeenten, om een bij verordening te bepalen
termijn op te nemen, waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag
moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. V.w.b. de
termijn (van maximaal 8 weken) is aansluiting gezocht bij de redelijke termijn volgens
art. 4:13 lid 2 Awb.
Evaluatie
Binnen 5 jaar na ingang van de verordening zal het College het beleid omtrent deze
verordening evalueren.
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De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2020;

besluit
1. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Scherpenzeel 2021 vast te
stellen.
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