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RAADSBESLUIT 
Raadsbesluit  
Raadsbesluit bij BenW advies nr 
Raadsbesluit bij BenW advies nr 
De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 29 april 2021; 
 
gelet op het bepaalde in 4a, derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; 
 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen de volgende wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 
2017 
 
Artikel I 
De Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017 wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Aan het eerste lid wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening toegevoegd en 

komt te luiden: 
 

1. Deze verordening is van toepassing op het (integrale) proces rond de 
uitvoering van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015 (WMO 2015), Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en de Wet passend onderwijs (daar waar de gemeente 
verantwoordelijk is) en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 

 
2. Aan het tweede lid wordt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening toegevoegd en 

komt te luiden: 
 

2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader 
worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet, WMO 
2015, Participatiewet, IOAW of IOAZ, Wet passend onderwijs, Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet. 

 
B 
Artikel 2a wordt toegevoegd en komt te luiden: 
 
Artikel 2a  Hulpvraag schuldhulpverlening 
Nadat een inwoner zich heeft gemeld met een hulpvraag schuldhulpverlening bij het college, 
dan wel het college een signaal heeft ontvangen van schuldeisers over 
betalingsachterstanden, wordt binnen vier weken na deze melding of signaal in een eerste 
gesprek mondeling of schriftelijk de hulpvraag vastgesteld. 
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C 
Artikel 3a wordt toegevoegd en komt te luiden: 
 
Artikel 3a Beslistermijn beschikking schuldhulpverlening 
1. Na het eerste gesprek als bedoeld in artikel 2a wordt er een beschikking afgegeven 

inhoudende: 
a. het plan van aanpak; of 
b. een weigering tot schuldhulpverlening. 

2. De beschikking wordt gegeven binnen maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste 
gesprek als bedoeld in artikel 2a heeft plaatsgevonden. 

 
Artikel II Inwerkingtreding  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en 
met 1 januari 2021. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
donderdag 20 mei 2021. 
 
 
 
 
 
A.J.M. (Ad) Anthonissen  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
griffier  voorzitter 
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