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In het meerjarenplan Schuldhulpverlening @ Roosendaal wordt uitvoering beschreven hoe 

schuldhulpverlening in Roosendaal op dit moment werkt en waar we ons de komende vier jaar op 

richten. In deze samenvatting wordt de essentie van het meerjarenplan beschreven. 

Waarom een meerjarenplan schuldhulpverlening? 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

Op 30 juni 2011 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening 

aangenomen. Hiermee wordt schuldhulpverlening een wettelijke taak. De wet trad op 1 juli 2012 in 

werking en schrijft voor dat de gemeenteraad een meerjarenplan moet vaststellen wat richting geeft 

aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente. 

Roosendaal voldoet al aan de voorwaarden die in de nieuwe wet worden gesteld. Alleen de invoering 

van bezwaar en beroep en het werken met beschikkingen is nieuw voor onze gemeente.  

Conform de voorstellen in het Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening wordt de 

gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over de resultaten van de schuldhulpverlening. Indien daar 

aanleiding toe is, wordt op dat moment ook dit beleidsplan bijgesteld.  

In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening is opgenomen wie toegang krijgt tot de gemeentelijke 

schuldhulpverlening, onder welke voorwaarden, en welke verplichtingen gelden voor het verstrekken 

van inlichtingen en medewerking.  

 

Schuldhulpverlening in Roosendaal 

 

Het hulpverleningsaanbod. 

Schuldhulpverlening ontwikkelt zich. Tot een paar jaar geleden stelden we ons als doel om 

schuldenproblematiek voor 100 % op te lossen. De ervaring heeft ons geleerd, dat dit geen haalbaar 

doel is. Vaak zijn er schulden die niet voor een schuldregeling in aanmerking komen. (Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan bepaalde boetes, fraudevorderingen, restschulden van nog te verkopen woningen 

of schulden waar nog juridische procedures voor lopen.)  

Een andere les is, dat een schuldhulpverleningstraject niet gemakkelijk is voor de schuldenaar en het 

nodige vraagt van diens gedrag en vaardigheden. 

Schuldhulpverlening richt zich daarom steeds meer op wat er maximaal haalbaar is en stemt het 

hulpaanbod daar op af.  Belangrijke componenten die bepalend zijn voor het aanbod dat een 

schuldenaar krijgt, zijn de regelbaarheid van zowel het gedrag als het schuldenpakket van de 

schuldenaar. De intakeprocedure wordt uitgebreid met een screeningsinstrument zodat hier meer 

zicht op ontstaat. 

Zodra een aanvrager toegang tot de schuldhulpverlening wordt verleend, wordt hem een passend 

aanbod gedaan wat varieert van een schuldregeling (door Kredietbank West-Brabant) tot het op orde 

brengen van de beslagvrije voet (door Traverse). 

Uiteindelijk wordt hier meer recht gedaan aan de schuldenaar omdat het aanbod beter aansluit bij 

zijn of haar mogelijkheden en ook aan de schuldeisers, omdat al eerder duidelijk zal zijn wat 

schuldhulpverlening kan opleveren. 

 

Effecten 

Hoewel de verdiepingsslag van de intake geen bezuiniging tot doel heeft maar een 

kwaliteitsverbetering, zullen er minder aanvragen worden doorgestuurd naar Kredietbank West-

Brabant.  Met deze besparingkan de uitbreiding van het aantal uren voor intake worden betaald en 

de verwachting is, dat we een lichte stijging van aanvragen (zoals die wordt verwacht als gevolg van 

de economische ontwikkelingen) kunnen opvangen. 

 

Meldpunt schuldhulpverlening Roosendaal 

Integrale schuldhulpverlening krijgt vorm door de samenwerking tussen Traverse, Kredietbank West-

Brabant en de gemeente in het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal, waarbij de gemeente de 

regierol heeft. 
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Op dossierniveau  vindt overleg plaats in het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal. Het 

Meldpunt Schuldhulpverlening wordt vooral gebruikt voor het bespreken van ingewikkelde multi-

problematiek. In dit overleg wordt bepaald welke ondersteunende hulp wordt geboden en door wie. 

Deze hulp  kan bestaan het adviseren van cliënten tot en met opname in budgetbeheer in diverse 

gradaties veelal met flankerende hulpverlening door o.m. Traverse. 

Het oplossen (indien mogelijk) doet het meldpunt via de Kredietbank West-Brabant door de inzet van 

betalingsregelingen of herfinancieringen. Als volledige betaling niet realistisch is, probeert de 

kredietbank een schuldsanering of schuldbemiddeling te treffen. Dit is in principe een driejarige 

regeling waarbij aan crediteuren op enig moment wordt gevraagd om kwijtschelding te verlenen van 

(een deel van) de schulden.  

Ook op het gebied van preventie en nazorg zijn we actief. 

Als instrumenten gebruikt het Meldpunt Schuldhulpverlening Roosendaal: informatieverstrekking, 

gerichte groepsvoorlichting, gericht individueel advies en het aanleren van vaardigheden. Ook is er 

een samenwerkingsovereenkomst met AramisAlleewonen in kader van vroegsignalering.  Nazorg is 

opgenomen in de reguliere werkzaamheden van zowel Kredietbank West-Brabant als Traverse 

en zijn zoals gezegd vaste gesprekspartner in het Meldpunt. Ook andere partners gaan vanaf 2012 

actief deelnemen, zo heeft Novadic Kentron onlangs aangegeven dat zij graag willen aanschuiven in 

het overleg. 

De besprekingen kunnen leiden tot beleidsmatige of uitvoeringstechnische aanpassingen. 

  

 

 

Meerjarige financiering 

De kosten hebben betrekking op werkzaamheden die worden uitgevoerd door Kredietbank West-

Brabant. De kosten voor flankerende hulpverlening zijn opgenomen in de reguliere 

dienstverleningsovereenkomst met Traverse. Op basis van inzichten uit 2010 en 2011 en 

rekeninghoudend met de ontwikkelingen  voor de komende jaren is de verwachting dat het 

bestedingspatroon circa 300.000 zal bedragen. Voor 2012 is in de 1e bestuursrapportage voorzien in 

aanvullende dekkingsmiddelen (vanuit het minimabeleid en de geoormerkte middelen voor 

bijzondere bijstand uit de septembercirculaire 2011, voorstel 29 van 1e bestuursrapportage). Voor de 

meerjarenbegroting 2013 is het uitgavenkader voor schuldhulpverlening bijgesteld naar het niveau 

van 2011 door herschikking van budgetten binnen programma 6. 

 

Verantwoording  

Jaarlijks legt het college via de reguliere P&C cyclus verantwoording af aan de gemeenteraad over de 

uitvoering van dit door de gemeenteraad vastgestelde plan met betrekking tot integrale 

schuldhulpverlening.  


