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Raadsvergadering : 2 februari 2017 
Naam opsteller : Rene Smit 
Informatie op te vragen bij : R. Smit 
Portefeuillehouder(s) : De heer J. Mesu 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160135 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Verlengen beleidsplan schuldhulpverlening Bergen 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt: Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012-2016  
met terugwerkende kracht per 1 januari c.q. 1 juli 2016 verlengen tot uiterlijk 
31 december 2017, dan wel tot het moment waarop de raden het BUCH 
beleidsplan shv 2017-2021 vaststellen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op 1 juli 2012 bestaat 
de  verplichting om iedere vier jaar een kaderstellend beleidsplan schuldhulpverlening (shv) 
op te stellen. De taakverdeling tussen de gemeenteraad en het college volgt uit de wet.  
 
Uw raad is verantwoordelijk voor de visie en stelt deze aan de hand van een plan op. Het 
college is belast met het uitvoeren van het plan en formuleert hiervoor zo nodig 
beleidsregels. 
Het huidige beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012-2016 is 
verlopen. In de opmaat naar een BUCH beleidsplan shv en preventie, adviseren wij u het 
huidige plan te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017, dan wel tot het moment waarop uw 
raad het BUCH beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020 vaststelt. 
 
Wettelijke context 
In artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is opgenomen dat:  
1. De gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft aan de integrale 
schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente.  
2. De gemeenteraad het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier jaren vaststelt 
en dat het plan tussentijds gewijzigd kan worden.  
3. Het plan de hoofdzaken bevat van het door de gemeente te voeren beleid betreffende 
integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet 
kunnen betalen. 
 
De gemeenten Castricum en Heiloo zijn in 2012 bij het voorbereiden en opstellen van het 
beleidsplan shv aangehaakt bij de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard en hebben 
inhoudelijk hetzelfde vier jaren beleidsplan shv vastgesteld als deze gemeenten, behoudens 
de invulling van enkele couleur locale aspecten. Dit was een logisch gevolg van het feit dat 
Castricum en Heiloo er voor hadden gekozen de uitvoering van de shv per 1 juli 2012 door 
de gemeente Alkmaar, nu Halte Werk, uit te laten voeren. Het beleidsplan shv van Heiloo en 
Castricum had een looptijd van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016.  
De gemeente Bergen heeft destijds een beleidsplan opgesteld met een looptijd tot 1 juli 2016 
en de gemeente Uitgeest –in IJmondiaal verband- een plan met een looptijd tot 1 januari 
2016. Bergen en Uitgeest hebben de uitvoering van de shv uitbesteed aan sociaal.nl 
Schuldsanering B.V. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De colleges van de BUCH gemeenten stellen hun raden voor de huidige beleidsplannen 
schuldhulpverlening met terugwerkende kracht per 1 januari c.q. 1 juli 2016 te verlengen tot 
uiterlijk 31 december 2017, dan wel tot het moment waarop de raden het BUCH beleidsplan 
shv 2017-2021 vaststellen. 
 
De huidige plannen van de BUCH gemeenten zijn formeel verlopen. Het beleidsplan 
integrale schuldhulpverlening gemeente Bergen 2012-2016, dat uw raad heeft vastgesteld, is 
per 1 juli 2016 verlopen.  In de opmaat naar een BUCH beleidsplan shv en preventie stellen 
wij u voor het huidige plan te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017, dan wel tot het 
moment waarop uw raad het BUCH beleidsplan schuldhulpverlening en preventie 2017-2021 
vaststelt. 
Tot de ingangsdatum van het nieuwe beleidsplan zetten wij de op het huidige beleidsplan 
gebaseerde bestendige uitvoeringspraktijk voort.   
Inhoudelijk is er geen belemmering het bestaande beleid te verlengen: de uitgangspunten en 
kaders zijn niet strijdig met de huidige wet- en regelgeving.  
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(Vink aan wat van toepassing is en geef daarbij een toelichting; meer dan één optie 
mogelijk) 

 collegebevoegdheid: 

 raadsbevoegdheid: 

 opiniërend: 

 kaderstellend: 

 maatschappelijk urgent: 

 budgetrecht: 

 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Wat is de rol van de gemeente hierbij? 
 

Op 25 oktober 2016 hebben de colleges van de gemeenten Heiloo en Castricum besloten de 

samenwerkingsovereenkomst uitvoering schuldhulpverlening met Halte Werk per 1 januari 

2017 op te zeggen. Voor de werkorganisatie BUCH wordt per 1 januari 2017 één 

overeenkomst schuldhulpverlening en budgetbeheer afgesloten met sociaal.nl 

Schuldsanering B.V.  
 
Daarmee heeft de werkorganisatie BUCH per 1 januari 2017 één partner die shv, preventie 
en budgetbeheer uitvoert en zal de uitvoering dichter bij het sociaal team worden 
georganiseerd.  
 
Halte Werk voert tot 1 januari 2107 de shv uit voor de gemeenten Castricum en Heiloo. 
Castricum en Heiloo hebben inhoudelijk hetzelfde beleidsplan als de HAL gemeenten.  
 
Ook Halte Werk heeft (nog) geen nieuwe beleid ten aanzien van shv geformuleerd want zij 
hebben ook meer tijd nodig voor het opstellen van nieuw beleid.  
Tot 1 januari 2017 is de shv door Halte Werk uitgevoerd op basis van het huidige beleid. 
Vanaf 1 januari 2017 voert sociaal.nl de shv uit conform het vigerende beleidsplan, tot het 
moment waarop het nieuwe BUCH beleidsplan door uw raad wordt vastgesteld.  
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Regionale samenwerking 
(Vink aan wat van toepassing is en geef daarbij een toelichting) 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 

 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 

 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 
Gezamenlijke uitwerking BUCH beleid 
 
 
Burgerparticipatie: Burgerparticipatie 
N.v.t.  
 
Externe communicatie: Met Halte Werk en sociaal.nl zal worden gecommuniceerd over de 
verlenging van de beleidsplannen, zodat uitvoering conform het vigerende beleid plaatsvindt. 
 
Extern overleg gevoerd met: Halte Werk 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Welke andere (politiek-bestuurlijke) keuzes zijn overwogen. 
Geen andere mogelijkheden 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Wat is de vervolgprocedure? 
 

BUCH beleidsplan schuldhulpverlening  

De gemeenten bereiden een beleidsplan shv en preventie voor de BUCH werkorganisatie 

voor en zullen dit beleidsplan in het 2e dan wel 3e kwartaal van 2017 aan uw raad ter 

besluitvorming voor te leggen. Het nieuw op te stellen beleidsplan dient te passen binnen de 

visie op het sociaal domein en de daarop gebaseerde uitgangspunten zoals verwoord in het 

integraal beleidskader sociaal domein BUCH. 

Daarnaast willen wij in het beleidsplan ook nieuwe landelijke ontwikkelingen en inzichten een 

plek geven. Deze inzichten handelen over verbetering van de aanpak van schulden zoals 

preventie, vroeg signalering en financiële educatie, experimentele interventies en 

alternatieven voor beschermingsbewind. 

Het beleidsplan heeft in principe opnieuw een looptijd van vier jaar (2017-2020). 

 
Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?  
Dit advies heeft geen financiële consequenties. 

 
Risico’s 
(Vink aan wat van toepassing is en geef daarbij een toelichting) 

 open-einde regelingen: 

 garantieverplichtingen: 

 risico’s gemeentelijke eigendommen: 

 overige risico’s: aanwijzing van het ministerie voorkomen  

 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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Juridische gevolgen: de beleidsplannen zijn verlopen. Op grond van artikel 2 van de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) dienen nieuwe plannen te worden vastgesteld.  
Door verlenging van de beleidsplannen met terugwerkende kracht tot 1 januari c.q. 1 juli 
2016 voldoen gemeenten weer aan de bepalingen van de wet. 
 
7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wat zijn de doorslaggevende argumenten om deze keuze te maken? 
Indien de raden instemmen met het voorstel wordt het vigerende beleid met terugwerkende 
kracht per 1 januari c.q. 1 juli 2016 verlengd tot uiterlijk 31 december 2017, dan wel het 
moment waarop het nieuwe beleidsplan shv wordt vastgesteld. 
 
 
Bijlagen:  
1. Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
Bergen, 6 december 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
 
 
 
 


