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Wettelijk kader: de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

• De gemeenteraad stelt een plan vast dat richting geeft aan de wijze 

waarop de gemeente integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van 

de gemeente aanbiedt.

• Het college voert het plan uit.

• Het plan geldt maximaal voor vier jaren en kan tussentijds worden 

aangepast. 
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Welke eisen stelt de wet aan het plan (artikel 3 Wgs)

• Resultaten in de planperiode

• Maatregelen om kwaliteit te borgen

• Termijnen voor de aanvraag

• Specifieke aandacht gezinnen met inwonende minderjarige kinderen
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Uitvoering door Sociaal.nl

• Overeenkomst met Sociaal.nl

• Werkafspraken tussen gemeenten en Sociaal.nl (werkafsprakenboek);

• Mandaat verleend

• Spreekuren in de sociale teams

• Managementinformatie
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Uitgangspunten schuldhulpverlening

• Schuldhulpverlening voor iedereen

• Integrale aanpak

• Maatwerk

• Eigen verantwoordelijkheid
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Relatie met actieplan minimabeleid en zelfredzaamheid

• Acties worden opgenomen in Actieplan en implementatieplan

• Schuldhulpverlening en armoedebeleid haken in elkaar

• Subsidieregelingen en regeerakkoord sturen op integrale focus
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Blik vooruit: wat gaan we doen ?

 Preventie en vroegsignalering

 Communicatie en voorlichting

 Samenspel met onze partners
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Acties

• Vroegsignalering

Woningcorporaties en energieleveranciers en landelijke projecten

• Lokale samenwerkingsverbanden

Samenwerking gemeente en lokale maatschappelijke partners

• Subsidieregeling armoede en schulden

Regeling verlengd voor 2018 en 2019
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Acties – vervolg 1
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• Voorlichting voorzieningen

Folders, website, sociale kaart

• Workshops en cursussen

Cursus omgaan met geld of scholen bezoeken

• Beschermingsbewind

Alternatieven voor bewindvoering



Acties – vervolg 2

• Taalhuis

Laaggeletterdheid en schulden

• Mobility mentoring

De effecten van schaarste en armoede en de ontwikkelbaarheid van 

hersenfuncties
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Planning en vervolg

22 november 2017:  bespreken adviesraden sociaal domein

Eind december 2017: verwerking input klankbordgroep en advies

adviesraden

Begin 2018: in routing besluitvorming
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