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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende het 
beleidsplan schulddienstverlening 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 26 november 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Schriftelijke vragen beleidsplan 

schulddienstverlening: 
 

Tijdens de commissie behandeling  (6 nov 2017) van het beleidsplan  schulddienstverlening is 
door vrijwel de voltallige commissie aangegeven dat het als beleidsnota nog onvoldoende 
compleet en voldragen was om deze voor besluitvorming aan de raad aan te bieden.  Omdat 
de wethouder heeft aangegeven dat verder uitstel van besluitvorming niet verstandig was 
gezien het feit dat er ook sprake was van cofinanciering voelde een meerderheid van de 
commissieleden zich “gedwongen” de beleidsnota toch door te geleiden naar de raad. 
Ook tijdens de behandeling in de raad  (20 nov 2017) is het begrip cofinanciering genoemd 
doch nergens is door het college duidelijk gemaakt welke cofinanciering in het geding zou zijn. 
Ook is dit niet in de stukken terug te vinden. 
Mede gelet op het feit dat een weinig voldragen beleidsnota nu is goedgekeurd door de raad 
met de kanttekening van de voorzitter dat uitvoeringsregelingen e.e.a. kunnen corrigeren 
hebben wij de volgende vragen aan het college. 

1. Kunt u aangeven welke cofinanciering  door de wethouder is bedoeld. (waar is deze 
voor bedoeld)? 

2. Wat is de hoogte van de bedragen die met de cofinanciering zijn gemoeid. 
3. Wie/welke (overheids) organisatie is hier betrokken als cofinancier. 
4. Welke zijn de voorwaarden die de betrokken cofinancier heeft verbonden aan zijn 

bijdrage. 
5. Kunt u aangeven wat de bedoelde termijnen zijn voor een besluit welke door de 

wethouder zijn genoemd waardoor uitstel van besluitvorming niet mogelijk was zonder 
de cofinanciering in gevaar te brengen. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 
 
Kern voor Sociaal Domein zijn de zelfredzaamheid en eigen kracht. Het doel hierbij is dat iedere 
inwoner van Den Helder kan meedoen in de samenleving, vanuit eigen niveau en draagkracht. 
Ons armoedebeleid heeft de focus op preventie, hetzelfde geldt voor het beleidsplan 
schulddienstverlening. Dit moet leiden tot minder inwoners die in armoede leven. De subsidie die het 
ministerie SZW beschikbaar stelt  maakt projecten mogelijk die zich richten op de preventie van 
schulden. Het voorkomen van problematische schulden versterkt de eigen kracht. Inwoners behouden  
hierdoor een beter perspectief op werk en inkomen.  
 

1. Kunt u aangeven welke cofinanciering  door de wethouder is bedoeld. (waar is deze voor 
bedoeld)? 

Het betreft cofinanciering met betrekking tot de subsidieregeling van het ministerie van SZW 

voor het verminderen of tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Deze subsidie is 

bedoeld voor initiatieven van maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het 

verminderen of tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek 

 
2. Wat is de hoogte van de bedragen die met de cofinanciering zijn gemoeid. 

De cofinanciering bedraagt 25% voor de projecten waarvoor een subsidie aanvraag wordt 
ingediend. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt ten minste € 125.000 en ten hoogste  
€ 350.000. Er zijn twee projecten die we kansrijk achten voor een subsidie aanvraag. De 
cofinanciering ligt dan tussen de € 62.500 en € 175.000.  
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3. Wie/welke (overheids) organisatie is hier betrokken als cofinancier. 

Gemeenten zijn uitgesloten van het indienen van aanvragen. Aanvragers zijn instellingen die 

het project uitvoeren. Voor de cofinanciering kunnen deze instellingen (geheel of gedeeltelijk) 

een beroep op de gemeente doen. Daarnaast kunnen de instellingen zelf cofinancier zijn. 

Mogelijk worden de aanvragen ook door andere gemeenten ondersteund. In dat geval doen 

de instellingen op meerdere gemeenten een beroep voor de cofinanciering. 

 

 
4. Welke zijn de voorwaarden die de betrokken cofinancier heeft verbonden aan zijn bijdrage. 

De subsidiegever (ministerie van SZW) stelt dat activiteiten van landelijke betekenis moeten 

zijn en een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en 

schuldenproblematiek.  

De instellingen die de projecten uitvoeren hebben aangegeven dat de gemeente in ieder geval 

voor een deel als cofinancier moet optreden om het project financieel sluitend te krijgen.  

 
5. Kunt u aangeven wat de bedoelde termijnen zijn voor een besluit welke door de wethouder 

zijn genoemd waardoor uitstel van besluitvorming niet mogelijk was zonder de cofinanciering 
in gevaar te brengen. 

De subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 1 februari 2018 09:00 uur. Om genoeg 

voorbereidingstijd te hebben voor de inhoud en mandaat voor het financiële aspect was 

besluitvorming op 20 november 2017 van belang.  

 

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 20 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


