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Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : Jan Mesu 
 
Onderwerp: Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012 - 2016 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012 -2016 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Als 
gevolg van deze wet krijgen gemeenten een wettelijke zorgplicht op het terrein van integrale 
schuldhulpverlening. De gemeenteraad dient een plan op te stellen dat richting geeft aan de 
integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. Voor dit plan is het ‘Beleidsplan 
Integrale Schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012 – 2016 opgesteld. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Inwoners krijgen recht op schuldhulpverlening, mits ze voldoen aan de toelatingseisen die de 
gemeente aan de verzoeker en zijn of haar omstandigheden stelt. Een belangrijk uitgangspunt van 
de wet is dat de hulpverlening een integraal karakter heeft waarbij niet alleen aandacht uitgaat 
naar het hanteerbaar maken van het schuldenprobleem, maar ook naar de omstandigheden 
waaronder die schulden zijn ontstaan. Ook dient de gemeente aandacht te besteden aan preventie 
en nazorg.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Raadsbevoegdheid 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De Wmo Adviesraad is gevraagd in te stemmen met het beleidsplan en advies te geven. 
De Wmo Adviesraad is akkoord met het beleidsplan en vraagt aandacht bij het bieden van nazorg 
en maatwerk per individuele situatie. 
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie 
Niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie  nee 
Niet van toepassing 
 
c. Extern overleg gevoerd met  Ketenpartners 
O.a. Stichting Welzijn Bergen, De Wering, Kennemer wonen.  
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Het vast te stellen beleid wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2012 toegepast.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Binnen de gemeentebegroting is een bedrag begroot van € 24.000 euro voor 2013.  Ook is het 
mogelijk de schuldhulpverlening te financieren uit het participatiebudget. Dat kan alleen als de 
schuldhulpverlening wordt ingezet als re-integratieinstrument voor uitkeringsgerechtigden.  
 
In de afgelopen jaren is een duidelijke stijging in de kosten(Sociaal.nl Schuldsanering) voor 
schuldhulpverlening te zien.  
2008 2009 2010 2011 
€ 14.000 € 15.000 € 36.000 € 32.000 
De gemaakte kosten voor 2012 (januari tot november)  bedragen €17.000. 
 
In 2011 was de totale uitgave voor schuldhulpverlening € 32.000. De economische crisis maakt de 
raming voor de toekomst onzeker. 
 
Het betreft een ‘open – einde regeling’. Op dit moment is er  €17.000 euro uitgegeven. Op basis 
van bovenstaande cijfers is de verwachting dat de budgetten voor de toekomende jaren 
ontoereikend zijn. De verwachting is dat wij het begrote budget van €24.000 overschrijden en dat 
er meer budget nodig is voor 2012. 
 
In het beleidsplan wordt vermeld dat er sprake is van een evaluatie met betrekking tot de 
resultaten (juli 2013). Na evaluatie zullen wij extra budget aanvragen in geval van overschrijding. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Invoering nieuwe wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012. 
 
 
Bijlagen:  
Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012 – 2016 
 
 
 
Bergen, 4 december 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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