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Hoofdstuk 1 Inleiding

Steeds meer huishoudens in Nederland hebben financiële problemen. Niet alleen het
aantal huishoudens met schulden neemt toe, de problematiek wordt ook steeds
complexer. Gevolg van deze ontwikkeling is dat steeds meer mensen in Nederland
een beroep doen op Schuldhulpverlening.

In 2001 is besloten om schuldhulpverlening in Den Helder onder te brengen bij
bureau schuldhulpverlening van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ). Ondanks
personele uitbreiding van dit bureau gedurende de periode 2001 - 2006, nam de
wachtlijstproblematiek toe. Reden voor de gemeenteraad om in 2005 een conferentie
schuldhulpverlening te beleggen en reden voor de algemene rekenkamercommissie
om in 2006 een onderzoek in te stellen naarde schuldhulpverlening in Den Helder. In
onderliggende beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is
samen doen"zijn de belangrijkste aanbevelingen van zowel de conferentie
schuldhulpverlening als van het onderzoek van de algemene rekenkamercommissie
verwerkt.

1.1. Conferentie schuldhulpverlening
De toenemende wachtlijstproblematiek was aanleiding voor de gemeenteraad om in
april en mei 2005 een Conferentie schuldhulpverlening te organiseren, voor lokale
maatschappelijke organisaties die te maken hebben met - en mogelijk een bijdrage
kunnen leveren aan - huishoudens met financiële problemen. Belangrijkste
conclusie van de Conferentie schuldhulpverlening was dat de regie op de
schuldhulpverlening bij de gemeente dient te liggen en dat de schuldhulpverlening
het beste kan worden georganiseerd in een zogenaamde ketenbenadering, waarbij
de dienstverlening van verschillende organisaties op elkaar wordt afgestemd,
teneinde te komen tot een integrale schuldhulpverlening.

De bevindingen van deze Conferentie schuldhulpverlening zijn vertaald in deze
notitie "Schuldhulpverlening in Den Helder is samen doen " . In deze notitie staan de
hierna te noemen probleemstellingen centraal.

1.2. Probleemstelling
Hoe kan worden voorkomen dat er een wachtlijst schuldhulpverlening ontstaat,
rekening houdend met de uitkomst van de Conferentie schuldhulpverlening en de
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie.
Hoe richten we schuldhulpverlening in, zodat de regie bij de gemeente ligt en in
samenwerking met de ketenpartners de schuldhulpverlening adequaat verloopt,
waarbij de dienstverlening van verschillende organisaties op elkaar wordt afgestemd,
teneinde te komen tot een integrale aanpak schuldhulpverlening.

In deze notitie "Schuldhulpverlening in Den Helder is samen doen" wordt geadviseerd
om de schuldhulpverlening op een geheel andere manier te organiseren, waarbij de
gemeente wel de regie op de schuldhulpverlening voert, maar niet langer zelfde
uitvoerder van de schuldhulpverlening is. Geadviseerd wordt om de uitvoering van de
schuldhulpverlening over te laten aan derden in een zogenaamde ketenbenadering,
waarbij de dienstverlening van verschillende organisaties op elkaar wordt afgestemd,
teneinde te komen tot een integrale aanpak schuldhulpverlening.
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Met de in deze beleidsnotitie genoemde voorstellen is sinds oktober 2006 bij wijze
van experiment al een start gemaakt. Deze nieuwe werkwijze heeft geresulteerd in
het feit er geen sprake is meer van een wachtlijst. Cliënten die zich aanmelden
hebben binnen 4 weken al een gesprek gehad met de regisseur.
Nu er geen wachtlijst meer is, krijgen burgers meer vertrouwen in een
schuldhulpverleningstraject. Het aantal aanmeldingen in 2007 is belangrijk gestegen
in vergelijking met de aantallen voor 2007 (was 39 in 2006 ). In de periode jan. 2007
t/m half september 2007 hebben 295 cliënten zich aangemeld voor een
schuldhulpverleningstraject. Dit is beduidend meer. De oorzaak hiervan is, dat in het
verleden veel mensen geen aanvraag indienden. Niet omdat men geen schulden
had, maar omdat het toch geruime tijd ging duren voordat er werkelijke hulp kwam.
Met de aantallen in 2007 komt de gemeente Den Helder in de buurt van de
benchmark gegevens.
Een gemeente met de grootte van Den Helder zou volgens de benchmark gegevens
ca 480 aanvragen per jaar moeten hebben.

1.3. Doelstellingen
Met een nieuwe aanpak schuldhulpverlening stelt de gemeente Den Helder zich
verschillende doelen.
1. de schuldhulpverlening wordt op een adequate wijze aangepakt met

als uitgangspunt dat zoveel mogelijk cliënten binnen korte tijd geholpen
worden;

2. alle cliënten met een schuldhulpvraag krijgen binnen 4 weken een
eerste afspraak;

3. door een integrale schuldhulpverlening aan te bieden wordt ook recidive
voorkomen;

4. De gemeente heeft de regie en de daadwerkelijke hulpverlening wordt
door ketenpartners verzorgd;

5. er is een actief preventiebeleid.
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Hoofdstuk 2 Schuldhulpverlening algemeen

2.1. Wat is schuldhulpverlening
Onder Schuldhulpverlening wordt verstaan: Het geheel van activiteiten gericht op
hulpverlening aan huishoudens met problematische schulden.
Schuldhulpverlening kan bestaan uit:

budgetvoorlichting;
- budgetbegeleiding;
- schuldregeling; en/of
- inkomensbeheer,
- gedragsverandering.

Er is sprake van problematische schulden, indien de aflossingsverplichtingen hoger
zijn dan de aflossingscapaciteit. De schuldeisers willen niet meewerken aan het
verlagen van de aflossingen of er dreigt bv. een huisuitzetting.
Soms zijn de schulden op te lossen door bemiddeling met de schuldeisers.

2 .11 Budgetvoorlichting
Budgetvoorlichting is preventief, gericht op het voorkomen van problematische
schulden. Onder budgetvoorlichting moet worden verstaan, het geven van
voorlichting en advies met betrekking tot budget- en consumentenvragen. Te denken
valt aan vragen als:
- Wat is een redelijk bedrag voor kostgeld?
- Wat is een redelijk bedrag voor kleedgeld?
- Hoe krijg ik inzicht in mijn uitgaven?
- Zal ik gaan sparen of lenen?
- Hoe stem ik mijn uitgavenpatroon af op mijn inkomsten?

2.12. Budgetbegeleiding
Onder budgetbegeleiding wordt verstaan: het leren afstemmen van de uitgaven op
de inkomsten. Budgetbegeleiding kan zowel preventief als curatief van aard zijn.

2.13. Schuldregeling
Schuldregeling is curatief, gericht op het oplossen van reeds ontstane
problematische schulden. Schuldregeling kan bestaan uit:
- schuldbemiddeling: het regelen van (nieuwe) betalingsafspraken met

schuldeisers, al dan niet met een percentageaanbod tegen finale kwijting van de
restantschuld na een bepaalde periode, doorgaans 36 maanden;

- schuldsanering: het verstrekken van een lening waarmee alle schulden in een
keer kunnen worden afbetaald, al dan niet met een percentageaanbod tegen
finale kwijting van de restantschuld, gebaseerd op de looptijd van de lening van
doorgaans eveneens 36 maanden.

2.14. Inkomensbeheer
Onder Inkomensbeheer wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk beheren van zowel
de inkomsten als uitgaven van de schuldenaar.

Meestal bestaat Schuldhulpverlening uit een combinatie van budgetvoorlichting,
budgetbegeleiding, schuldregeling en/of inkomensbeheer.
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2.15. Gedragsverandering
Onder gedragsverandering wordt verstaan het krijgen van inzicht in de oorzaken van
schulden en het werken aan een verandering van gedrag om schulden te
voorkomen.

2.2. Voorwaarden Schuldhulpverlening
Aan Schuldhulpverlening zijn voor de burger een aantal voorwaarden verbonden. De
belangrijkste voorwaarde is dat volledig inzicht wordt gegeven in de financiële
gegevens en dat er vanaf het moment waarop een aanvraag schuldhulpverlening is
ingediend, er geen nieuwe schulden meer worden gemaakt. Dat betekent dat alle
nieuwe rekeningen, zoals de nota's van de huur, energie, en verzekeringspremies
(weer) op tijd betaald moeten worden. Het betekent ook dat er geen nieuwe
bestellingen meer mogen worden gedaan bij postorderbedrijven en dat geen nieuwe
leningen meer mogen worden afgesloten.

Aan de uitvoerder van de schuldhulpverlening zijn echter ook een aantal
voorwaarden verbonden. De schuldhulpverlening dient te worden verricht conform de
richtlijnen beschreven in de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), de overkoepelende organisatie voor
kredietbanken in Nederland.

2.3. Gedragscode Schuldregeling van de NWK
Deze Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet
(NVVK) is gebaseerd op het principe, dat alle schulden in een schuldregeling
meegenomen dienen te worden en dat alle schuldeisers gelijk behandeld dienen te
worden, tenzij sprake is van een juridische preferentie, waarmee uiteraard rekening
dient te worden gehouden. De Gedragscode Schuldregeling van de NVVK is erkend
door zowel de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als door de
rechtbanken in Nederland. Dit laatste is van belang indien een schuldenaar
aanspraak wil maken op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
Indien een schuldregeling in het minnelijke traject mislukt en dit niet te wijten is aan
de schuldenaar, kan deze een schuldregeling afdwingen via de rechter, door een
beroep te doen op de WSNP.
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Hoofdstuk 3 Beleidskader schuldhulpverlening

3.1. Algemeen
Gemeenten dienen het initiatief te nemen in het organiseren van de integrale
schuldhulpverlening. De centrale regelgeving vanuit het Rijk moet zo veel mogelijk
beperkt blijven, zo vindt het huidige kabinet. De gemeentelijke instanties, belast met
de uitvoering van schuldhulpverlening, moeten zelf hun regelgeving op dit terrein
vaststellen. Het Rijk vervult hierbij een faciliterende rol.
Gemeenten ontvangen geen geoormerkte middelen en er is geen regelgeving voor
de wijze waarop zij invulling moeten geven aan integrale schuldhulpverlening. In de
Wet werk en bijstand (WWB) is wel het een en ander bepaald met betrekking tot een
aantal specifieke onderdelen van schuldhulpverlening, zoals verstrekking van
bijstand in natura, verplicht budgetbeheer en re-integratie. In de Faillissementswet is
bepaald dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het afgeven van de "WSNP-
verklaringen". Op basis van deze verklaring bepaalt de rechter of een schuldenaar in
aanmerking komt voor een wettelijke schuldsanering via de WSNP. Gemeenten
moeten in de verklaring kunnen laten zien dat zij zich optimaal hebben ingespannen
om tot een minnelijke regeling te komen. In de Wet maatschappelijk ondersteuning
hebben gemeenten de verantwoordelijkheid over wonen, zorg en welzijn voor
sociaal- of fysiek zwakke groepen in de samenleving.
Naast wettelijke beleidskaders bestaan er ook voor diverse modellen gedragscodes
waaraan gemeenten zich kunnen committeren. Een van de belangrijkste
kaderscheppende bepalingen is ten slotte de algemene "zorgplicht" die gemeenten
hebben voor hun burgers.

De gemeentelijke beleidsvrijheid is dus groot.

Hierna worden de belangrijkste kaderscheppende wetten, regels, modellen en
gedragscodes nader toegelicht.

3.2. Wet werk en bijstand (WWB)
Op 1 januari 2004 is de WWB in werking getreden. De wet regelt de bijstand en re-
integratie voor burgers zonder inkomen. Ongeveer 40% van de cliënten van
schuldhulpverlening heeft een bijstandsuitkering. De WWB is daarom een belangrijk
beleidskader.
De WWB heeft als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van de burger om
werk te vinden en te behouden. Als dat niet lukt, is de opdracht voor de gemeente
om de burger naar werk te begeleiden en pas als tweede opdracht om de burger een
uitkering te verstrekken. Deze eerste opdracht krijgt zijn uitwerking in de door
gemeente vast te stellen re-integratieverordening. Om deze re-integratie te kunnen
uitvoeren, wordt aan de gemeente een budget re-integratie (werkdeel) toegekend .

Het aspect schuldenlast is terug te vinden in de artikelen 13, 48 en 49 van de WWB.
De eigen verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde is daarbij wederom
uitgangspunt. Bijzondere situaties uitgezonderd wordt geen bijstand verleend voor
schulden. De gemeente kan bijzondere bijstand verlenen voor een gedeeltelijke of
volledige aflossing van een schuldenlast. Dit mag uitsluitend gebeuren in de vorm
van een borgtocht of geldlening. Met borgtocht kan bereikt worden dat de transactie
kan plaatsvinden door een kredietbank of een kredietinstelling. Dit heeft nadrukkelijk
voorrang. Als dit geen uitkomst biedt en er dringende redenen bestaan, kan een
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geldlening worden verstrekt indien de schuldenaar slechts beschikt over een
inkomen onder de bijstandsnorm.

3.3. Schuldenproblematiek en re-integratie
Bij re-integratie moet in een zo vroeg mogelijk stadium aan de schuldenproblematiek
worden gewerkt. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat de re-integratie niet slaagt.
De schuldenproblematiek kan het leven van de schuldenaar zo beheersen dat hij
zich onvoldoende kan concentreren op werk of het zoeken naar werk. Door middel
van schuldhulpverlening wordt de situatie van de schuldenaar gestabiliseerd en krijgt
hij de rust om zich op een betaalde baan en andere zaken te kunnen richten.
Voor de schuldenaar is werk op de korte termijn vaak niet financieel aantrekkelijk.
Het extra inkomen moet worden gebruikt om de schulden af te lossen. Meestal geldt
ook dat het recht op huurtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en
bijzondere bijstand vervalt. Op langere termijn, na aflossing van de schulden, heeft
betaald werk echter wel een positief effect op het inkomen. Bovendien heeft werk
ook andere voordelen, zoals sociale contacten met collega's, dagritme en het gevoel
dat aan een stabiele inkomenssituatie wordt gewerkt. Schuldeisers zullen ten slotte
sneller geneigd zijn akkoord te gaan met een schuldregeling als zij zien dat de
schuldenaar zich inspant om zijn inkomen te vergroten.

3.4. Algemeen geaccepteerde arbeid
De schuldenaar moet alles in het werk stellen om een betere uitgangspositie te
krijgen voor de aflossing van de schulden en het aanvaarden van werk. De WWB
kent niet langer het begrip "passende arbeid". Dit begrip is vervangen door het begrip
"algemeen geaccepteerde arbeid". Werk dient niet langer afgestemd te zijn op
opleiding, ervaring of reistijd. Slechts bij werk in WSW-verband, bij werk dat
gewetensbezwaren oproept of bij werk onder bijstandsnorm is het werk niet
algemeen geaccepteerd. Dit geeft meer mogelijkheden om de cliënt te stimuleren
(dwingen) werk te accepteren en daarmee het inkomen te vergroten.

3.5. Inkoop van re-integratie
De gemeente voert de regie over de re-integratie en moet de uitvoering voor een
groot deel uitbesteden. Op basis van beschikbare middelen en te voeren beleid
bepaalt de gemeente welke re-integratietrajecten worden ingekocht. In de WWB is
nadrukkelijk geregeld dat deze werkzaamheden worden verricht door derden. In
geval van schulden is schuldhulpverlening meestal een voorwaarde om aan de slag
te kunnen. Schuldhulpverlening kan daarom worden beschouwd als een voortraject
naar werk. Het kan als afzonderlijk re-integratie-instrument worden ingekocht. Om
voor bijstandsgerechtigden met schulden een rol te kunnen spelen, is het
noodzakelijk het aspect schuldenhulpverlening in de re-integratieverordening op te
nemen en de benodigde middelen daarvoor vrij te maken.

3.6. Armoedebeleid
Schuldhulpverlening maakt deel uit van het gemeentelijk armoedebeleid. Het
gemeentelijke armoedebeleid is daarom kaderscheppend voor het
schuldhulpverleningsbeleid. Instrumenten die gemeenten kunnen inzetten ter
voorkoming en bestrijding van armoede, schulden en sociale uitsluiting zijn onder
andere bijzondere bijstand, kortingspassen ter bevordering van sociaal-culturele en
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sportieve activiteiten, collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke
belastingen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
In het kader van de WWB zijn gemeenten verplicht een langdurigheidtoeslag te
verstrekken aan langdurige minima met een grote afstand naar de arbeidsmarkt.
Gemeenten ontvangen een fictief budget voor bijzondere bijstand. Dit budget is niet
geoormerkt en maakt deel uit van het gemeentefonds.

3.7. Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
Op 1 december 1998 is de WSNP in werking getreden. Indien een minnelijke
regeling van de schuldenlast op basis van de uitgangspunten van de Gedragscode
Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) niet
mogelijk is, biedt de WSNP onder voorwaarden het perspectief op een schuldenvrije
toekomst, de zogenaamde schone lei.

De gemeente is in het kader van de WSNP verplicht aan de schuldenaar een WSNP-
verklaring af te geven, waarin wordt aangegeven dat er geen reële mogelijkheden
zijn om tot een buitengerechtelijke (minnelijke) schuldsaneringsregeling te komen,
(verklaring als bedoeld in artikel 285 van Titel III van de Faillissementswet inzake de
schuldsanering natuurlijke personen).

3.8. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
De WMO is op 1 januari 2007 in werking getreden.
Belangrijkst uitgangspunt van zowel de WWB als de WMO, is de zelfredzaamheid en
participatie van de burger:
- Uitgangspunt van de WWB is dat de burger zelf verantwoordelijk is om in de

noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien;
- Uitgangspunt van de WMO is dat de burger zolang mogelijk zelfstandig dient te

blijven wonen en actief deelneemt aan de samenleving.
Het hebben van schulden kan een belemmering zijn voor deelname aan de
samenleving. Het hebben van schulden kan ook een belemmering zijn voor het
krijgen of houden van werk.

3.9. Schuldhulpverlening.
Het belangrijkste uitgangspunt in de schuldhulpverlening is dat de
verantwoordelijkheid daar dient te blijven liggen, waar hij juridisch ligt, namelijk bij de
schuldenaar en de schuldeiser(s). De belangrijkste taak van de schuldhulpverlening
is daarom gericht op preventie, het voorkomen van problematische schulden en het
bemiddelen in de totstandkoming van een schuldregeling tussen schuldenaar en
schuldeiser(s).

3.10. Gemeentelijk beleidskader
De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ten aanzien van schuldhulpverlening.
In kader van het bevorderen van de zelfredzaamheid, bevorderen van
maatschappelijke participatie en armoedebestrijding is de rol van de gemeente
belangrijk door het aanbieden van het instrument schuldhulpverlening.
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Hoofdstuk 4 Niet meer zelf doen, maar samen

4.1. Algemeen
Vanaf 2001 wordt de Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder uitgevoerd
door Bureau Schuldhulpverlening van de afdeling WIZ. Het bureau streefde er naar
een integrale schuldhulpverlening aan te bieden. Dit betekende dat er gekeken werd
naar de oorzaken van de schulden en aan deze oorzaken werd gewerkt
(gedragsverandering), de schulden werden geïnventariseerd, er werden met de
schuldeisers afspraken gemaakt (schuldbemiddeling) en er werd aan
budgetvoorlichting gedaan.
In het verleden kampte het bureau schuldhulpverlening altijd met een grote wachtlijst.
Uitbreiding van de formatiecapaciteit en een gewijzigde werkwijze hebben hierin
geen verbetering gebracht. Op 1 juni 2006 stonden er 110 huishoudens in Den
Helder op de wachtlijst schuldhulpverlening. Het aantal geslaagde schuldregelingen
was klein, (zie rapport Rekenkamercommissie). De lange wachtlijst, de weinig
geslaagde schuldregelingen en de landelijke tendens dat het aantal burgers met
schulden stijgt, noopte tot een ernstige heroverweging van de huidige Helderse
werkwijze.

4.2. Uitkomsten conferentie schuldhulpverlening
Belangrijkste uitkomsten van de conferentie schuldhulpverlening van april en mei
2005 waren, dat er in de gemeente Den Helder vele instanties zijn, die cliënten met
schulden helpen, er een grote behoefte is aan samenwerking op gebied van
schuldhulpverlening, maar vooral dat er geen coördinatie aanwezig is op gebied van
schuldhulpverlening.
Zo kon het voorkomen dat Stichting Dak- en Thuislozen een cliënt heeft met
schulden en hiervoor oplossingen aan het bedenken is en dat de GGZ dezelfde cliënt
heeft en ook bezig is de financiële zaken op orde te krijgen.
De conferentie was het er over eens, dat de gemeente een belangrijke regiefunctie
op het gebied van schuldhulpverlening dient te hebben.

Gezien de uitkomsten van de conferentie heeft de gemeente zich de vraag gesteld,
op welke manier de schuldhulpverlening zodanig georganiseerd kan worden, dat de
burger op een adequate manier geholpen kan worden met zijn schulden en de
diverse hulpverlenende instanties, elk op zijn/haar specifieke deskundigheidsgebied,
een bijdrage hiervoor kunnen leveren. Daarbij moest niet uit het oog verloren worden
dat schuldhulpverlening een integrale aanpak nodig heeft om tot resultaat te komen.
Dat wil zeggen: de oorzaken van de schuldenproblematiek moeten worden
aangepakt; de financiën moeten op orde gebracht worden en de schulden moeten
worden opgelost.

4.3. Aanbevelingen Rekenkamercommissie
In april 2007 heeft de rekenkamercommissie een vooronderzoek gepresenteerd.
Onderzoek is gedaan naar de schuldhulpverlening in de gemeente in de periode
2001 t/m medio 2006.
Oorzaken van de matige resultaten zijn benoemd. Aanbevelingen zijn geformuleerd.
Een belangrijke aanbeveling is, dat er een duidelijk beleidsplan moet komen met
heldere procedures en werkprocessen.
De uitkomsten en aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn mede leidend geweest
voor de onderliggende beleidsnotitie.
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4.4. Samen
In de voorstellen omtrent een nieuwe aanpak schuldhulpverlening is duidelijk sprake
van een integrale schuldhulpverlening, maar is het uitgangspunt dat dit door één en
dezelfde instantie moet worden uitgevoerd, losgelaten.
Instanties met specifieke kennis op gebied van budgetbeheer, budgetvoorlichting en
psychosociale hulpverlening gaan samenwerken aan één doel:

de burger van Den Helder helpen bij het wegwerken van zijn/haar schulden, de
inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen, waardoor voorkomen wordt
dat er nieuwe schulden ontstaan.
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Hoofdstuk 5 Nieuwe aanpak schuldhulpverlening

5.1. Algemeen
Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren, waarin Den Helder zelf de integrale
schuldhulpverlening op zich heeft genomen, de uitkomsten van de conferentie, de
toename van het aantal burgers met schulden en het vooronderzoek
Rekenkamercommissie heeft de gemeente Den Helder genoopt zich te beraden over
de toekomst van de schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder.

De vraag is gesteld of en hoe de gemeente Den Helder de gewenste regierol in een
schuldhulpverleningsproces op zich kan nemen. Ook is de vraag wat een regierol
inhoudt gesteld.
Daarnaast is gekeken welke specifieke terreinen er een rol spelen in het
schuldhulpverleningsproces en hoe deze terreinen op elkaar afgestemd kunnen
worden.

5.2. Proefperiode nieuwe aanpak
In de periode oktober 2006 tot heden is een aanvang gemaakt met de nieuwe
aanpak. Deze aanpak blijkt succesvol te zijn. Dit blijkt uit het aantal burgers, dat zich
heeft aangemeld voor een schuldhulpverleningstraject, de snelheid waarmee cliënten
worden gehoord en de goede resultaten met de ketenpartners.

5.3. Stappen in het schuldhulpverleningsproces
De uitgangspunten van een integrale schuldhulpverlening zijn:
- budgetbeheer;
- budgetbegeleiding

psychosociale hulpverlening;
- schuldbemiddeling.

Rekening houdend met het bovenstaande is een inventarisatie gemaakt van de
instanties, die aan bovengenoemde uitgangspunten kunnen werken.

5.3.1. Budgetbeheer
Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer. Deze vormen hebben gemeen dat
de schuldenaar in beperkte mate over zijn inkomen kan beschikken. Het inkomen
staat op een rekening, die wordt beheerd door de instantie die het budgetbeheer
uitvoert. Deze instantie ontvangt alle inkomsten en doet alle uitgaven voor de
schuldenaar.
Verschillende instanties kunnen hiervoor ingeschakeld worden (banken, speciale
bureaus e.d.)
De reguliere banken kunnen niet het budgetbeheer, zoals dat bij
schuldhulpverlening wordt bedoeld, leveren.
Voor dit budgetbeheer werken we daarom samen met daarvoor gespecialiseerde
bedrijven. Ter plaatse wordt spreekuur gehouden, zodat cliënten geen reistijd/geld
kwijt zijn.
Om voor een schuldhulpbemiddelingstraject in aanmerking te kunnen komen is men,
op grond van de gedragsregels NVVK , verplicht dat het inkomen wordt beheerd.
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5.3.2. Budgetbegeleiding
Met budgetbegeleiding leert de cliënt op een verantwoorde manier met zijn geld om
te gaan. Budgetbegeleiding heeft tot doel het verkrijgen van inzicht in de inkomsten
en uitgaven, het voeren van een overzichtelijke administratie, en het afstemmen van
de uitgaven op het beschikbare budget. Er wordt dus ook gewerkt aan
gedragsverandering. Zo wordt geprobeerd te voorkomen dat de cliënt in de toekomst
opnieuw schulden gaat maken.
Budgetbegeleiding kan plaatsvinden in groepsverband of in de vorm van individuele
begeleiding.
De instanties die budgetbegeleiding kunnen aanbieden kunnen dezelfde instanties
zijn die de psychosociale hulpverlening op zich nemen.

5.3.3. Psychosociale hulpverlening
Het doel van de psychosociale hulpverlening in het proces schuldhulpverlening is om
te kijken naar de oorzaken van de schuldenlast. Psychosociale hulpverlening kan
betrekking hebben op vele problematieken, zoals verslaving, dakloosheid,
psychische problemen, rouwverwerking, slachtofferhulp, scheiding e.d.
De instanties die bij de hulpverlening bij deze problematiek betrokken dienen te
worden zijn bv. het algemeen maatschappelijk werk, de verslavingszorg, de
geestelijke gezondheidszorg en de dak- en thuislozenzorg. Inmiddels zijn diverse
organisaties gestart met de psychosociale hulpverlening van cliënten.

5.3.4. Schuldbemiddeling
Bij schuldmiddeling bemiddelt de schuldregelende instantie tussen de schuldenaar
en zijn schuldeisers om de mogelijkheid van een minnelijke regeling van de totale
schuldenlast te onderzoeken. Een schuldbemiddeling is alleen mogelijk als alle
schulden erbij betrokken worden en is dus niet van toepassing op deeloplossingen.
Als alle schuldeisers akkoord gaan, wordt de bemiddeling voortgezet.
Deze technische schuldhulpverlening kan door hiervoor gespecialiseerde instanties
uitgevoerd worden.
Voor deze schuldbemiddeling wordt samen gewerkt met gespecialiseerde bedrijven.

De bedoeling van de nieuwe werkwijze schuldhulpverlening is om niet langer een
saneringskrediet te verstrekken (met gemeentelijke garantie).
Met dit krediet werden schuldenaren afgekocht, waarna de cliënt drie jaar lang moet
aflossen.
De nieuwe werkwijze houdt in dat de cliënt gedurende drie jaar reserveert voor het
aflossen van de schulden. De schuldeisers wordt aangeboden, dat zij drie jaar lang
een bedrag kunnen verwachten ter finale kwijting van de schuld ( na driejaar)
Het verschil zit in het feit, dat de cliënt drie jaar lang verplicht wordt aan de aflossing
van zijn/haar schulden te werken en dient te voldoen aan alle criteria. De gehele
verantwoordelijkheid voor het oplossen van het schuldenprobleem blijft bij de cliënt.
Wanneer de cliënt dit niet doet, dan wordt de hulpverlening beëindigd en is er geen
finale kwijting.
Om deze finale kwijting dus te kunnen bereiken moet er drie jaar lang aan alle
voorwaarden worden voldaan.
In de oude situatie werden vooraf de schulden met het krediet afgelost en was er
overeenstemming met de schuldeisers. De gemeente verstrekte via de kredietbank
Noord-West een lening met garantiestelling.
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5.4. Volgen van de gedragscode NVVK
Belangrijk in het schuldhulpverleningsproces is het volgen van de gedragscode
NVVK. Voorgesteld wordt om deze gedragscode in zijn geheel te hanteren.
Deze gedragscode houdt in het kort in dat:
- alle schulden moeten worden meegenomen;
- de gehele aflossingscapaciteit volgens de NWK-norm wordt berekend;
- de positie van de schuldeisers is op dezelfde manier geregeld als in de WSNP

(principe van gelijkberechtiging); = geen voorkeur voor verhuurders, nutsbedrijven
e.d.;

- de cliënt dient alles in het werk te stellen om zijn/haar inkomen te verhogen;
- na 3 jaar aflossing is de cliënt schuldenvrij;
- indien cliënt tussentijds de schuldbemiddeling staakt wordt er een wachttijd van 1

jaar gehanteerd;

Toelichting gedragscode NVVK
Het volgen van de gedragscode NVVK bevordert een uniforme handelswijze voor
alle burgers. Immers iedere cliënt wordt gelijkgesteld.
De aflossingscapaciteit wordt berekend, met als uitgangspunt dat tot 90% van de
WWB-norm beschikbaar moet zijn voor aflossingen.
Indien de cliënt(met eventuele partner) mogelijkheden heeft om het inkomen te
verhogen, wordt dit als voorwaarde gesteld. Dit is vooral van belang, indien een
partner (nog) niet werkt, maar hiertoe wel in staat is.
Indien dure goederen zijn aangeschaft, die niet noodzakelijk zijn, moet hiervan
afstand worden gedaan (auto's, meerdere audioapparatuur, e.d.)

Indien cliënten niet aan de gedragscode van de NVVK willen voldoen, zal geen
schuldhulpverlening mogelijk zijn.
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Hoofdstuk 6 Ketensamenwerkinq en preventie

6.1. Algemeen
De gemeente wil gebruik maken van zoveel mogelijke externe expertise op gebied
van schuldhulpverlening en daarbij onderscheid maken tussen verschillende
specifieke doelgroepen. Daar waar niet de specifieke kennis aanwezig is zal gebruik
gemaakt worden van landelijke bureaus.
Uitgangspunt is dat cliënten met een verslavingsprobleem geholpen dienen te
worden door de verslavingszorg, cliënten met verstandelijke beperkingen door bv.
stichting MEE, psychiatrische patiënten door de GGZ en cliënten met algemene
psychosociale problematiek door het algemeen maatschappelijk werk.
Ook is het uitgangspunt dat de psychosociale hulpverlening niet de schulden moet
gaan regelen of aan inkomensbeheer moet gaan doen.

6.2. Beleidsuitgangspunten en voorwaarden schuldhulpverlening in Den
Helder

Bij het oplossen van schuldenproblematiek in Den Helder dient er sprake te zijn van
een integrale schuldhulpverlening. Niet alleen een technische financiële oplossing
van de schulden, maar ook aan de oorzaken van de schuldenproblematiek dient
aandacht besteed te worden.

Indien burgers bij het oplossen van hun schuldenproblematiek geholpen willen
worden dienen zij zich te houden aan de voorwaarden die zijn vastgesteld. De
voorwaarden staan op schrift en dienen door de hulpvrager te worden ondertekend;
Belangrijkste voorwaarden zijn:
- Het inkomen wordt beheerd;
- Alle schulden moeten bij de hulpverlening worden meegenomen;
- Indien noodzakelijk moet aan de psychosociale problematiek worden gewerkt en

is men verplicht zich hiervoor aan te melden bij een van de ketenpartners;
- Men mag geen nieuwe schulden maken.
- Gedragsregels van de NVVK worden gehanteerd.

6.3. Deelnemende ketenpartners

Regie
Gemeente
Aanmelding
Indicatiestelling
Voortgangsregistratie
Beheer
cliëntgegevens

Inkomensbeheer
Budgetbeheer of
bewindvoering
Betaling vaste lasten
Reservering bijzondere
uitgaven
Reservering voor
aflossingen
Betaling weekbudgetten

Psychosociale hulp
GGZ - cliënten met
psychiatrische klachten
Brijderstichting -
verslavingscliënten
St. MEE - cliënten met
verstandelijke beperkingen
bv. St. WMD - voor overigen
gedragsveranderingen
budgetvoorlichting
cursussen

Indien na verloop van tijd de behoefte aan uitbreiding van de ketenpartners bestaat
zullen afspraken met deze ketenpartners worden gemaakt.
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6.3.1 Regiefunctie
Burgers die geholpen willen worden met het oplossen van de schulden melden zich
bij afdeling WIZ.
Cliënten kunnen zich op dit moment nog telefonisch, via het loket bij afd. WIZ of e-
mail melden (dagelijks van 9.00 - 16.00 uur). In de toekomst zal de mogelijkheid
worden bezien, dat cliënten zich ook kunnen melden via het zorgloket of internet.
Binnen een maand na de aanmelding heeft de cliënt een afspraak met een regisseur
schuldhulpverlening.
In één of twee gesprekken bepaalt de regisseur of schuldhulpverlening noodzakelijk
is. De cliënt worden de voorwaarden voorgelegd en dient hiermee akkoord te gaan.
Aan de hand van het gesprek constateert de regisseur de oorzaken van de
schuldenproblematiek, verwijst de cliënt naar de ketenpartners voor
inkomensbeheer, (indien noodzakelijk) een ketenpartner op gebied van
psychosociale hulpverlening en schuldregeling en maakt hiermee afspraken.
De regisseur registreert de hulpvraag en de verwijzingen naar de ketenpartners.
Houdt aan de hand van de terugrapportages van de ketenpartners de stand van
zaken bij en accordeert de eventuele nota's van de ketenpartners.
Bovendien maakt de regisseur zonodig een trajectplan WWB. Onderzoekt
mogelijkheden om het inkomen van de cliënt te verhogen (alle toeslagen benut?) en
bekijkt de arbeidsmogelijkheden van eventuele partners.

6.3.2. Inkomensbeheer
Het inkomen kan beheerd worden via instanties waarmee de gemeente mee
samenwerkt of via bewindvoering.
Belangrijk is dat cliënten in de gemeente terecht kunnen voor vragen omtrent het
beheer van hun inkomen.
Inkomensbeheer kan bestaan uit een beperkt budgetbeheer of een uitgebreid
budgetbeheer.
Bij beperkt budgetbeheer worden de vaste lasten doorbetaald, wordt gereserveerd
voor de aflossingen en het restant wordt doorbetaald aan de cliënt.
Bij een uitgebreid budgetbeheer, worden alle vaste lasten doorbetaald, gereserveerd
voor de aflossingen, ontvangt de cliënt een weekbudget en wordt het restant
gereserveerd voor incidentele betalingen.
Eén maal per jaar betaalt de inkomensbeheerder de gereserveerde bedragen voor
de aflossingen, na toestemming van de schuldbemiddelaar, uit aan de schuldeisers.
Indien het noodzakelijk is dat een cliënt onder bewindvoering komt zijn hiervoor
diverse bureaus beschikbaar. Deze bureaus zijn door de rechtbank toegelaten.

6.3.2.1 Preventief budgetbeheer
Veel cliënten met een WWB-uitkering willen dat er op de uitkering inhoudingen
plaatsvinden ten behoeve van energie, huur e.d.
Indien cliënten inhoudingen op de uitkering willen, wordt doorverwezen naar bureau
schuldhulpverlening. De regisseur bekijkt de noodzaak van de inhoudingen en
indiceert eventueel voor budgetbeheer.

6.3.3. Psychosociale hulpverlening
Cliënten die schuldhulpverlening aanvragen worden, indien dit noodzakelijk is,
doorverwezen naar instanties, die aan de oorzaken van de schuldenlast gaan
werken. Cliënten zijn verplicht dit traject te volgen.
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Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de Brijderstichting voor cliënten met een
verslavingsproblematiek, de GGZ voor cliënten met een psychiatrische
problematiek. Cliënten met een verstandelijke beperking worden doorverwezen naar
stichting MEE en de overige cliënten worden verwezen naar het AMW (=WMD).
Indien duidelijk is dat er geen psychosociale oorzaken zijn aan te wijzen voor de
schulden (alleen inkomensdaling bv.) dan zal geen doorverwijzing plaatsvinden.

6.3.4. Schuldbemiddeling
Instanties die hierin gespecialiseerd zijn voeren de schuldbemiddeling uit.
Voorwaarde is wel dat de betreffende instanties spreekuur ter plaatse houden.
Een schuldregeling houdt in, dat aan de diverse schuldeisers de hoogte van de
schulden wordt opgevraagd. Er wordt een aflossingscapaciteit berekend (duur
aflossingstijd = max.3 jaar). Aan de schuldeisers wordt een aanbod gedaan (=
aflossing gedurende drie jaar, waarna finale kwijting). Eens per jaar wordt de
financiële situatie van de cliënt onderzocht en de aflossingscapaciteit eventueel
aangepast.

6.4. Preventie
In het oplossen van schuldenproblematiek is het heel belangrijk dat veel aandacht
besteed gaat worden aan preventie. Hierbij is het ook belangrijk dat er een
vroegtijdige signalering plaatsvindt
In veel situaties kan een vroegtijdige signalering voorkomen, dat er een totaal
schuldhulpverleningspakket moet worden aangeboden.
Belangrijk is dat er afspraken gemaakt worden met partners(bv.
woningbouwcorporaties, nutsbedrijven) die cliënten met een slecht betalingsgedrag
en/of achterstanden verwijzen naar het loket van de gemeente. Indien de cliënt in
een vroegtijdig stadium doorverwezen wordt naar de schuldhulpverlening, dus als de
betalingsachterstand nog beperkt is, dan is het vaak nog relatief eenvoudig om de
problemen op te lossen.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die veel te maken hebben
met de potentiële doelgroep, kunnen worden getraind in het signaleren van schulden,
het bieden van hulp en het doorverwijzen naar de schuldhulpverlening.

Daarnaast is het belangrijk dat er voorlichting komt ter voorkoming van schulden.
Instrumenten hiervoor zijn de stadspagina, folders, bezoek doelgroepen (bv. scholen,
buurthuizen e.d.).

Aangezien preventie en vroegtijdig signaleren een belangrijk onderdeel is van een
integrale schuldhulpverlening wordt voorgesteld om jaarlijks een budget van € 25.000
beschikbaar te stellen voor activiteiten hieromtrent.

leder jaar kan worden besloten hoe dit bedrag besteed kan worden.
De mogelijkheden hiervoor zijn:

• Informatiemateriaal ten behoeve van de inwoners van Den Helder;
• Voorlichting op scholen;
• Voorlichting aan doelgroepen;
• Voorlichtings activiteiten in plaatselijk dagblad of stadspagina
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Hoofdstuk 7 Gemeentelijke regie

7.1. Algemeen
De schuldhulpverlening is ondergebracht bij bureau schuldhulpverlening van de
afdeling Werk Inkomen en Zorg.

7.2. Regiefunctie
Gezien de verwachte aantallen aanvragen, die overeenkomen met het landelijk
gemiddelde, zullen per jaar ca 480 gesprekken met cliënten gaan plaatsvinden.
Hiervan zullen voor ca 250 cliënten een schuldhulpverleningstraject worden gestart.
De duur van een traject is minimaal drie jaar. Ca 50% van deze cliënten komt
uiteindelijk terecht in het WSNP-traject en ca 12% zal uiteindelijk een geslaagd
traject hebben doorlopen (slagen = drie jaar afgelost - geen schulden meer - schone
lei).
De cliënten die wel het minnelijke traject volgen blijven gedurende drie jaar in beeld
van de regisseur.

De taken van de regisseurs zijn:
- innemen/registratie van de aanvraag;
- intake gesprek;
- indicatiestelling (is hulpverlening noodzakelijk - wat is de oorzaak van de

schulden - wie worden de ketenpartners);
- trajectbepaling in kader van de WWB voor WWB-cliënten;
- bespreken voorwaarden (cliënt dient akkoord te zijn);
- doorverwijzen naar ketenpartners;
- contacten onderhouden met de ketenpartners;
- monitoren van activiteiten ketenpartners en toezien op samenwerking tussen de

ketenpartners;
- trajectbemiddeling naar werk, indien noodzakelijk (ook voor eventuele partners);
- registreren voortgangsrapportages ketenpartners;
- fiatteren betalingen aan ketenpartners;
- direct handelen bij crisissituaties (dreigende afsluitingen/woningontruiming);
- jaarlijks preventie activiteiten organiseren.

7.3. Cliëntvolgsysteem
Om een goede regie te kunnen voeren dient een goed volgsysteem gehanteerd te
worden.
Op dit moment wordt door afd. WIZ het GWS-systeem gehanteerd.

7.4. Aanmeldingsprocedure
Het is belangrijk dat de toegang tot schuldhulpverlening zo breed mogelijk wordt
aangeboden.
Op dit moment kunnen burgers zich als volgt melden:

• telefonisch bij de regisseurs SHV (dagelijks tussen 9.00 en 16.00 uur)
• via de balie van afd. WIZ;
• via e-mail.

In de toekomst wordt bekeken of burgers zich ook kunnen aanmelding via de website
van de gemeente Den Helder of via het zorgloket.
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7.5. Crisissituatie
Op het moment dat een burger zich meldt met het probleem van een dreigende
afsluiting energie of een dreigende woning ontruiming is er sprake van een
crisissituatie.
Binnen 2 dagen na de melding (meestal binnen 24 uur) is er een afspraak met de
regisseur SHV. De regisseur beoordeelt of er sprake is van een crisissituatie. Zo nee,
dan kan de cliënt eventueel het gewone schuldhulpverleningstraject volgen.
Wanneer er wel sprake is van een crisissituatie neemt de regisseur direct contact op
met de desbetreffende instantie(s) om de komende afsluiting en/of ontruiming te
bevriezen (max. drie maanden). Deze cliënten krijgen een spoedbehandeling voor
schuldhulpverlening, omdat in de meeste situatie er meer aan de hand is, dan alleen
een dreigende afsluiting.
Met de woningbouwcorporaties, het PWN, NUON zijn sluitende afspraken gemaakt..

7.6. Formatie
Alle aangemelde cliënten krijgen een eerste gesprek. De duur van het eerste
gesprek is 2 uur.
Uitgaande van 500 eerste gesprekken x 2 uur = 1000 uur. Uit benchmark gegevens
blijkt, dat ca 50% van alle schuldhulpaanvragen ook daadwerkelijk in een
schuldhulpverleningstraject terecht komen.
Daarnaast zijn er in bepaalde situaties tweede gesprekken noodzakelijk. Is er sprake
van telefonisch overleg en crisissituaties.
Ook dient de regisseur de trajectbepaling in kader van de WWB te maken. Contacten
met de ketenpartners te onderhouden e.d.
Op jaarbasis wordt geschat dat voor één SHV-cliënt gemiddeld 2 uur noodzakelijk is.

De formatie berekening ziet er dan als volgt uit:
500 intake gesprekken per jaar x 2 uur = 1000 uur
750 cliënten in een volgsysteem a 2 uur = 1500 uur

totaal aantal uren = 2500 uur p.j.

Rekening houdend met bovengenoemde aantallen, taken, overleggen e.d. wordt
gesteld dat voor de regisseursfunctie SHV minimaal 2 fte noodzakelijk is.
Gezien het belang van een juiste indicatiestelling is het belangrijk dat de regisseurs
SHV een op schuldhulpverlening gerichte Hbo-opleiding hebben.
Immers in één of twee gesprekken dienen de oorzaken van de schuldenproblematiek
naar boven gehaald te worden. Dit vereist een gedegen vakkennis op gebied van
gesprekstechnieken en inzicht in het menselijk handelen.

7.7 Afspraken met ketenpartners
Voor het goed functioneren van het gehele traject schuldhulpverlening zijn de
afspraken met de ketenpartners zeer belangrijk. Er dient goed zicht te zijn op de
werkzaamheden van de ketenpartners.
Met de ketenpartners zijn/worden goede afspraken gemaakt. Onderdeel van deze
afspraken zijn o.a. de manier van terugrapporteren, overdracht gemeentelijke
beleidsregels (wat te doen als cliënt afspraken niet nakomt bv.), declaratie,
werkoverleg.
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7.8. Verordening schuldbegeleidingscommissie (SBK)
Vanaf 16 december 1986 is er een verordening SBK van kracht. In deze verordening
is de rol en de activiteiten geregeld van de SBK. De commissie bestond uit
afgevaardigden van het Algemeen maatschappelijk werk, de militaire sociale dienst,
de gemeentelijke sociale dienst en leden die uit hoofde van hun specifieke
deskundigheid een bijdrage konden leveren aan de taakstelling van de kommissie.
De werkzaamheden van de kommissie waren verzoeken om schuldsaneringen
beoordelen en daarna accorderen. Sinds 2001 is de SBK niet meer betrokken bij de
beslissingen omtrent wel of geen schuldhulpverleningskredieten. De verordening is
echter tot op heden niet ingetrokken.
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Hoofdstuk 8 Financiën

8.1. Algemeen
Schuldhulpverlening is een instrument om burgers te helpen bij zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie. In kader hiervan is deze hulpverlening een voortraject
naar werk, maar ook een middel tegen armoede.

Gezien het feit, dat schuldhulpverlening als voortraject naar werk kan worden
bestempeld, kunnen de kosten voor WWB-cliënten uit het werkdeel worden
gefinancierd. Uit onderzoek is gebleken dat op dit moment de verhouding WWB-
cliënt - niet WWB-cliënt 40 - 60% is.

8.2. Trajectkosten
Indien uit het intake gesprek blijkt, dat de cliënt een schuldhulpverleningstraject nodig
heeft wordt vastgesteld welke trajecten voor hem/haar worden ingezet.
Deze trajecten kunnen zijn:

• schuldbemiddeling
• uitgebreid of beperkt budgetbeheer
• psychosociale hulpverlening

Aan de eerste twee trajecten zijn kosten verbonden.
Jaarlijks melden zich ca 480 cliënten aan voor hulp. Hiervan komen ca 250 cliënten
uiteindelijk in een traject terecht.

8.3. Preventie
Voorgesteld is om jaarlijks € 25.000,-- beschikbaar te stellen voor preventie.

8.4. Rijksbijdrage voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening
In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is de ambitie opgenomen om in de
periode 2008-2011 een extra impuls te geven aan het bestrijden van armoede en het
terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Om de
afspraken financieel te ondersteunen is direct na prinsjesdag bekend gemaakt dat
hiervoor geld is vrijgemaakt. Dit geld ontvangt de gemeente als onderdeel van de
algemene uitkering.
Voor 2007 is aan de gemeente een bedrag toegekend van € 163.540.
De kosten voor budgetbeheer en schuldbemiddeling in 2007 worden opgevangen
binnen de beschikbare middelen voor minimabeleid. In verband hiermee wordt
voorgesteld de rijksbijdrage van 2007 te bestemmen voor de ongedekte kosten in
2008 en 2009. Immers de rijksbijdrage in die jaren zijn nog dermate laag, dat
hiermee de te maken kosten niet geheel kunnen worden afgedekt.

8.5. Schematische uitwerking kosten/baten komende jaren
In bijgaande tabel en grafiek zijn de voor de uitvoering benodigde middelen de
beschikbare dekking opgenomen (exclusief kosten eigen personeel).
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Toelichting op de met de schuldhulpverlening samenhangende kosten (exclusief
eigen personeel)
Onder de kosten zijn de volgende componenten opgenomen:

• Budgetbeheer, schuldbegeleiding en schuldbemiddeling.
• Preventie: Voorgesteld wordt om jaarlijks een bedrag van € 25.000,--

beschikbaar te stellen.

De kosten voor budgetbeheer en schuldbemiddeling in 2007 worden opgevangen
binnen de beschikbare middelen voor minimabeleid. Vanaf 2008 zijn deze middelen
niet meer beschikbaar in verband met de bezuinigingstaakstelling vanuit de
voorjaarsnota 2006.

Toelichting OP de dekking

Aangezien schuldhulpverlening als voortraject voor het verkrijgen van werk gezien
wordt en ca 40% van de cliënten een WWB uitkering ontvangt, kan 40% van
bovengenoemde kosten gedekt worden vanuit het werkdeel WWB.
In het bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG is de ambitie opgenomen om in de
periode 2008-2011 een extra impuls te geven aan het bestrijden van armoede en het
terugdringen van het aantal huishoudens met problematische schulden. Om de
afspraken financieel te ondersteunen is direct na Prinsjesdag bekend gemaakt dat
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hiervoor geld is vrijgemaakt. Dit geld ontvangt de gemeente als onderdeel van de
algemene uitkering.

Wij vragen u te besluiten deze middelen in de jaren 2007 tot en met 2009 te
bestemmen voor schuldhulpverlening. Vanaf 2010 ontstaat er ruimte, de beschikbare
dekking is dan hoger dan de lasten voor schuldhulpverlening. In de voorjaarsnota
2009 kan richting worden gegeven aan de invulling hiervan.
Een begrotingswijziging om dit te effectueren is bijgevoegd.

24
Beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in Den Helder is samen doen"



Hoofdstuk 9 Samenvatting en adviezen

9.1. Samenvatting
Steeds meer huishoudens in Nederland hebben financiële problemen. Met als gevolg
dat steeds meer mensen een beroep doen op schuldhulpverlening. In 2001 is
besloten schuldhulpverlening in Den Helder onder te brengen bij bureau
schuldhulpverlening van de afdeling WIZ. Ondanks personele uitbreiding van dit
bureau gedurende de periode 2001 - 2006, nam de wachtlijstproblematiek toe.
Reden voor de gemeenteraad om in 2005 een conferentie schuldhulpverlening te
beleggen en reden voor de algemene rekenkamercommissie om in 2006 een
onderzoek in te stellen naar de schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder.
De belangrijkste aanbevelingen van zowel de conferentie schuldhulpverlening als
van het onderzoek van de algemene rekenkamercommissie is in de beleidsnotitie
"Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen doen'Verwerkt.

9.2. Integrale schuldhulpverlening
Voorgesteld wordt om de schuldhulpverlening in Den Helder integraal aan te pakken
in een ketenbenadering, waarbij schuldhulpverlening bestaat uit:

budgetbeheer, gericht op het voorkomen van (nieuwe) schulden en het
stabiliseren van de bestaande schuldensituatie;
psychosociale hulpverlening, gericht op het bestrijden van de oorzaken van de
financiële problemen en
schuldbemiddeling in het minnelijke traject, gericht op het treffen van
betalingsregelingen ter afbetaling van de schulden
WSNP-traject. Schuldbemiddeling in het wettelijke traject, indien het minnelijke
traject is mislukt.

De regie op deze integrale schuldhulpverlening ligt bij de gemeente, waarbij deze
regie organisatorisch wordt ondergebracht bij bureau schuldhulpverlening van de
afdeling WIZ van de gemeente.

9.3. Strategische visie
Schuldhulpverlening kan een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale component
binnen de strategische visie van de Gemeente Den Helder. Het hebben van
financiële problemen kan veel sociale problemen veroorzaken. Als gevolg van
schulden kunnen mensen afgesloten raken van nutsvoorzieningen en kunnen
mensen hun zelfstandige huisvesting kwijtraken.
Zonder deze basisvoorzieningen raken mensen vaak hun baan kwijt en dreigen in
een sociaalisolement terecht te komen. Omgekeerd vormen schulden vaak een
belangrijke belemmering voor mensen om aan het werk te gaan of om
maatschappelijk te participeren. Schuldhulpverlening kan een grote bijdrage leveren
aan het voorkomen, dan wel bestrijden, van sociale problematiek.

9.4. Maatschappelijke effecten
Een goed preventief als curatief schuldhulpverleningsbeleid heeft grote
maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet met financiële cijfers te
onderbouwen, maar zijn wel alsvolgtte benoemen:

preventief budgetbeheer voorkomt schulden;
grotere kans op re-integratie;
voorkomt maatschappelijk isolement;
voorkomt huisuitzettingen - voorkomt toename dak- en thuislozen;

25
Beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in Den Helder is samen doen"



schulden vaak oorzaken relatiebreuk
met het oplossen van schulden worden burgers weer een toekomstperspectief
geboden.

9.5. Adviezen
1. beleidsnotitie "Schuldhulpverlening in de gemeente Den Helder is samen

doen" vast te stellen, wat concreet inhoudt:
a. De schuldhulpverlening in de gemeente samen met ketenpartners uit te

voeren;
t.w. schuldbemiddelaars, budgetbeheerders en voor psychosociale hulp
de hiervoor gespecialiseerde instanties

b. De gemeente Den Helder treedt op als regisseur;
c. De gedragsregels van de NVVK worden gehanteerd;

2. De kosten van schuldhulpverlening WWB-cliënten financieren vanuit het
werkdeel;

3. De uitkering binnen de algemene uitkering voor armoede, schulden en
handhaving vanaf 2007 tot en met 2009 bestemmen voor de dekking van de
kosten schuldhulpverlening;

4. Jaarlijks voor preventie een budget van € 25.000,-- beschikbaar stellen;
5. De verordening schuldbegeleidingscommissie met ingang van 1 januari 2008

intrekken (verordening nr. 36);
6. De begrotingswijziging vast te stellen.
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Bijlage I Cijfers

Over de periode januari 2007 t/m half september 2007 is onderzoek gedaan naar de
samenstelling en verloop van de aangemelde cliënten.

Dit onderzoek heeft geleid tot het volgende cijfermateriaal:

Aangemeld
295

Man*
146

vrouw
149

Echtparen staan vermeld als man

Gehuwd
Gescheiden
Ongehuwd
Alleenstaande met kind.
Ouder dan 65 jaar

45
93
157
79
10

Van de opgeroepen cliënten (geregistreerd vanaf mei 2007) hebben 6 cliënten de
aanvraag ingetrokken, 17 cliënten voldeden niet aan de voorwaarden en 41 cliënten
zijn niet verschenen.

Onderverdeling naar leeftijdsgroepen

aantallen
%

Jonger
dan 25

jaar
28
9,5

2 5 - 3 5
jaar

77
26,10

3 5 - 4 5
jaar

87
29,5

4 5 - 5 5
jaar

55
18,6

5 5 - 6 5
jaar

37
12,5

Ouder dan
65 jaar

11
3,7

Gemaakte afspraken:
Ter borging van een goede schuldhulpverlening zijn de volgende afspraken gemaakt:

- regelmatig overleg met de ketenpartners op bestuurlijk niveau (minimaal 1x per
jaar);

- regelmatig overleg met de ketenpartners op uitvoeringsniveau (minimaal 3x per
jaar);

- duidelijke werkprocessen;
- naast het hanteren van de gedragscode van de NVVK heldere aanvullende

beleidsregels;
- goede managementinformatie;
- evaluatie schuldhulpverlening in Den Helder eind 2009.
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BIJLAGE II LIJST MET AFKORTINGEN

GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg

NVVK Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

SBK Schuldbegeleidings Kommissie

SHV Schuldhulpverlening

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

WIZ afd. Werk Inkomen en Zorg

WMD Welzijnzorg en maatschappelijke dienstverlening

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

WSW Wet Sociale Werkvoorziening

WWB Wet werk en bijstand
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gemeente

Den Helder Schema Schii Jening

(Budgetbeheer)
Inkomensbeheerder:
- Inkomen beheer
- Betaling van de vaste lasten
- Betaling huishoudgeld per week/maand
- Reserveert aflossingen
- Rapporteert voortgang aan bureau SHV

van de Gemeente Den Helder

Notabene:
De hulp start vanaf het moment dat
van het loon/uitkering de eerste
betaling op rekening van de
kredietbank is overgemaakt.

(Schuldregeling)
Schuldbemiddelaar:
- Intake
- Inventarisatie van de schulden
- Inventarisatie van het Inkomen

(gebruik gemaakt van alle voorliggende
voorzieningen)

- Inventarisatie van de uitgaven
- Berekening van de aflossingscapaciteit
- Bemiddeling met de schuldeisers
- Verzorgt jaarlijks de verdeling van de

aflossingsbedragen aan schuldeisers
- Afgifte WSNP verklaring indien

schuldeisers niet akkoord gaan
- Rapporteert voortgang aan bureau SHV

van de Gemeente Den Helder

(Psycho-sociale hulpverlening)
Bijvoorbeeld: WMD, GGZ, MEE, Brijder:
- Psycho-sociale hulpverlening
- Budgetbegeleiding
- Rapporteert voortgang aan bureau SHV

van de Gemeente Den Helder

- Fysiek
- Digitaal

- Telefonisch

Melding Klant [ -

I

Regie Schuldhulpverlening bij Gemeente Den Helder
Psycho

sociale-hulp'

Balie WIZ
—Nee->

u-'

Planning
afspraak bij
Bureau SHV

Ja:

•f

Te volgen
procedure bij
bijvoorbeeld:

- Dreigende huisuitzetting
- Verkoop inboedel

- Afsluiting GWL

Intake
Bureau

SHV

Optioneel

-Verplicht-*-
Schuld-

bemiddela

Intake (door Regisseur SHV)
- lnnemen-/registreren aanvraag
- Bespreken voorwaarden SHV
-Voorliggende voorziening ?
- Indicatiebesluit en rapportage
- Trajectbepaling (WWB klanten)
- Afgifte aanmeldingsform + maken

afspraak ketenpartners

Beheer
Bureau

SHV

. Budget-
beheer

Bewind-
voering

Voortgangs
rapport,

Inkomens-
beheer

Beheer (door Regisseur SHV)
- Registreren voortgangsrapportages

ketenpartners
- Accorderen nota's ketenpartners
- Verzorgen managementinformatie

Terugmelding
resultaat

Ketenpartners

Projectgroep WIZ/SHV
H. Pfaff FB IT/AO versie 3.0

1 oktober 2007

Overige taken (Regisseur SHV)
- Preventie
- Onderhouden contacten ketenpartners
- Beheer convenanten


