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Cliëntenraad ISO Brabantse Wal
Schuldhulpverleningsbeleid 2019-2023
Sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 hebben gemeenten een
zorgplicht op het gebied van schuldhulpverlening. De wet schrijft voor dat er een beleidsplan schuldhulpverlening
moet worden vastgesteld. De gemeenteraad heeft in het verleden het beleidsplan schuldhulpverlening
vastgesteld voor de periode van 2012 tot en met 2015. Deze uitvoeringspraktijk is ongewijzigd voortgezet in
2016, 2017 en 2018. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de transformatieopgave in het sociaal domein geven
aanleiding tot het opstellen van een nieuw beleidsplan. De complexe problematiek vraagt een meer integrale
benadering.
Wat wijzigt er?
In het oude stuk werden de vier onderstaande uitgangspunten gehanteerd:
1. De schuldenaar is probleemeigenaar.
2. Het schuldenpakket, motivatie en vaardigheden van de aanvrager bepalen het maximaal haalbare.
3. Dankzij een integrale aanpak heeft schuldhulpverlening een duurzaam effect.
4. Door aandacht voor preventie en nazorg wordt het (opnieuw) ontstaan van schulden voorkomen.

In het nieuwe stuk worden naast dat de uitgangspunten van de visie sociaal domein gemeenten Brabantse Wal
2018 t/m 2021 in het stuk zijn verankerd, de volgende uitgangspunten/doelen/resultaten specifiek voor
schuldhulpverlening opgenomen:
1.
Voorkomen van problematische schulden.
2.
Het netwerk vormt een sterke keten op het gebied van preventie en vroegsignalering
3.
Vergroten van de financiële redzaamheid van de burger
Problemen worden integraal aangepakt
4.
5.
Kinderen worden ondersteund bij de financiële opvoeding
6.
De burger blijft zelf verantwoordelijk
7.
Maatschappelijke kosten worden verminderd of voorkomen
8.
De dienstverlening is toegespitst op het individu
9.
De dienstverlening is kwalitatief goed
In het nieuwe beleidsplan is, mede vooruitlopend op de nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening, specifiek
meer aandacht voor vroegsignalering/preventie van problematische schulden t.o.v. het vorige beleidsplan.
Het beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2023 is ter advisering aan de cliëntenraad voorgelegd.
In de bijeenkomst van 26 september 2019 is dit plan aan de orde geweest.
Advies:
De cliëntenraad kan zich vinden in de voorgestelde wijzigingen en onderstreept de nieuwe uitgangspunten in het
beleid.

Bergen op Zoom, 26 september 2019.
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