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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: Wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 

2017 
 
Voorgesteld besluit 
 
De wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017 vast te stellen. 
 
 
Geheimhouding       Nee     Ja  
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 20 mei 2021 
Zaaknummer : BB21.00114 
Voorstelnummer : RAAD210031 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissiebehandeling : 29 april 2021 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Kim de Ruijter / Anne-Wil Hak 
Telefoonnummer : 088 909 7190 
Bijlagen:  : 1 (raadsbesluit) 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De maatschappelijke bewustwording rondom risicovolle en problematische schulden is de 
afgelopen jaren enorm toegenomen, nu zeker met de Corona-crisis. Het aanpakken en 
voorkomen van armoede en schuldenproblematiek zijn dan ook speerpunten van de brede 
schuldenaanpak van het kabinet, het rijk en gemeenten.  
 
Vanaf 1 januari 2021 zijn er vier wetten ingevoerd die impact hebben op verschillende 
processen bij gemeenten en, indien van toepassing, hun uitvoeringsorganisaties binnen de 
domeinen die raken aan taken rondom preventie, vroegsignalering, de uitvoering van 
schuldhulpverlening en incasso. Het betreft de volgende wetten:  

• Aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). 
• Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBvv). 
• Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags). 
• Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag, ook wel bekend als verbreed 

beslagregister (vbr) (wordt in de loop van 2021 verder ontwikkeld). 
 
Voor de lokale samenhang wordt de implementatie en uitvoering van de vier wetten binnen 
dit project afgestemd binnen de vier gemeenten. Dit doen we met een bestuursopdracht 
waarbij we streven naar gezamenlijke kaders, financiering en een gezamenlijk plan voor de 
uitvoering van de schuldhulpverlening. Wij informeren u op korte termijn over de stand van 
zaken. 
 
Vanwege een wettelijke verplichte wijziging komt, vooruitlopend op de bestuursopdracht, de 
Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) per 1 januari aan bod (Stb. 239). De 
wet uit 2012 regelt dat inwoners met problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen. 
Dit voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. De gewijzigde Wgs 
maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door 
gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. Het gaat om 
signalen van zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningbouwcorporaties, waterbedrijven. 
Hiermee komen inwoners met financiële problemen eerder in beeld bij de 
schuldhulpverlening, zodat problematische schulden door de effectieve inzet van 
vroegsignalering kunnen voorkomen. De wet draagt ons kortgezegd op om mensen hulp te 
bieden voordat ze daar zelf om vragen. Met de invoering van de gewijzigde Wgs moeten wij 
sneller inzichtelijk krijgen welke burgers dreigende financiële problemen hebben. 
 
Het uitgangspunt is dat schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Om deze reden is bij de 
genoemde wetswijziging besloten een wettelijke termijn op te nemen in een verordening 
waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand 
voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, 
van de wet niet langer zijn dan acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die 
in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld.  
 
Schuldhulpverlening dient zoveel mogelijk binnen het sociaal domein integraal benaderd te 
worden en daarom wordt voorgesteld om de beslistermijn op te nemen in de Verordening 
sociaal domein Bergen 2017 door middel van een wijziging van deze verordening.  
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
De raad is wettelijk verplicht om bij gemeentelijke verordening de beslistermijn te bepalen. 
Vanwege het integrale karakter wordt voorgesteld dit op te nemen in de Verordening sociaal 
domein gemeente Bergen 2017. 
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TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
De wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 2021 gewijzigd. Op basis van artikel 4a, 
derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dient de raad bij gemeentelijk 
verordening te bepalen wat de termijn is waarbinnen een beschikking wordt afgegeven.  
 
In de wet is bepaald dat deze termijn maximaal acht weken bedraagt. Dit is gelijk aan de 
maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
wordt gesteld. 
 
Voorgesteld wordt om de beslistermijn op maximaal acht weken te bepalen. Maximaal acht 
weken betekent dat er niet langer dan acht weken over gedaan mag worden om een 
beschikking af te geven. Korter dan acht weken mag altijd.  
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Er zijn geen alternatieven overwogen. De voorgestelde beslistermijn van acht weken is in de 
meeste gevallen noodzakelijk voor het verrichten van de benodigde werkzaamheden om tot 
een goede besluitvorming te kunnen komen. Dit door de complexiteit van aanvragen door 
diverse doelgroepen (ondernemers, anderstaligen etc.). Vanwege de gewenste integrale 
benadering van schuldhulpverlening heeft ons college alleen overwogen om de beslistermijn 
op te nemen in de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Met de verordening wordt invulling gegeven om de wijzigingen in de Wgs vast te stellen. Dit 
geldt voor alle BUCH gemeenten 

RISICO’S  
Overschrijding van een in een verordening genoemde beslistermijn heeft als gevolg dat we 
als gemeente in gebreke kunnen worden gesteld. Daar kan ook een dwangsom mee 
gemoeid zijn. Om dat risico zo veel mogelijk af te dekken is het wenselijk de termijn in de 
verordening zo ruim mogelijk te houden.  
 
FINANCIËN  
Met dit voorstel zijn geen kosten gemoeid. 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t.  
 
PARTICIPATIE 
n.v.t. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na vaststelling wordt de wijziging bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl en de wijziging wordt verwerkt in de integrale versie van de 
verordening die beschikbaar is gesteld op www.overheid.nl.  
 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/
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BIJLAGEN 
- wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017  
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Eerdere besluitvorming over Beleidsplan schuldhulpverlening. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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