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Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Op 1 juli 2012 is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. De gemeente heeft 
binnen de wet de opgave gekregen om haar beleid op het terrein van schuldhulpverlening ten minste 
iedere vier jaar aan te geven in een meerjaren beleidsplan. 
Daarbij geeft de wetgever de gemeente veel ruimte voor het maken van eigen keuzen. 
Gemeente Roosendaal legt in het meerjarenplan "Schuldhulp@Roosendaal" haar intenties vast ten 
aanzien van de uitvoering van deze wet. Als richtlijn gelden de kaderstelling en hoofdlijnen van de wet 
en worden ambities benoemd. Gemeente Roosendaal legt haar intenties vast ten aanzien van de 
uitvoering van deze wet in samenhang met haar visie op de rol die zij heeft t.a.v. de burger. 
Het meerjarenplan dient te worden vastgesteld door de gemeenteraad. 
 
Wij stellen u voor: 
Het meerjarenplan “schuldhulp@Roosendaal” vast te stellen volgens bijgaand concept raadsbesluit  
 
Aanleiding   
Financiële problemen of zelfs een problematische schuldsituatie zijn om meerdere redenen 
onwenselijk. In de eerste plaats leveren ze voor de huishoudens die ermee te maken hebben vaak veel 
stress op. Naarmate de financiële problemen groter zijn, trekken ze vaker een wissel op andere 
levensterreinen. Spanning in relaties, terugtrekken uit vriendschappen of problemen bij het opvoeden 
van de kinderen zijn veel voorkomende neveneffecten van financiële problemen. Naast deze private 
redenen zijn financiële problemen en zeker problematische schuldsituaties ook om maatschappelijke 
redenen onwenselijk. Recent onderzoek toont aan dat de inzet van schuldhulpverlening leidt tot baten 
op andere terreinen. (zie bijlage 3 van het meerjarenplan Schuldhulp@Roosendaal) 

 
Kader    
De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht 
en heeft een samenhang met Wwb, armoedebestrijding en minimabeleid en participatie (Wmo). 
In de totstandkoming van het meerjarenplan heeft gemeente Breda de voortrekkerstol op zich 
genomen waarbij nauw is samengewerkt met alle 15 samenwerkende gemeenten uit de regio. Het plan 
werd opgesteld met ondersteuning van Nadja Jungmann, adviseur Social Force.  

 
Motivering / toelichting   
Met de uitvoering van schuldhulpverlening wil gemeente Roosendaal participatie bevorderen en 
maatschappelijke kosten beperken. Dit doet Roosendaal op een manier die aansluit op het beginsel 
van eigen verantwoordelijkheid van de burger door haar dienstverlening zo te kantelen dat burgers in 
de eerste plaats proberen om problemen zelf op te lossen. Tevens ligt hier de aansluiting met de 
agenda van Roosendaal waar de ambitie is weggelegd om met maatwerk de eigen kracht van de 
inwoners te stimuleren. 
De uitvoering van schuldhulpverlening is gebaseerd op een visie die steunt op vier uitgangspunten:  
1. De schuldenaar is probleemeigenaar 
2. Schuldenpakket, motivatie en vaardigheden bepalen het  maximaal haalbare 
3. Dankzij een integrale aanpak heeft schuldhulpverlening een duurzaam effect 
4. Door aandacht voor preventie en nazorg wordt het (opnieuw) ontstaan van schulden voorkomen 

 
Doel en evaluatie   
De werkwijze moet leiden tot een passend aanbod aan de schuldenaar. Hiermee willen we bereiken 
dat we een traject aanbieden wat aansluit bij waar de klant op dat moment staat. Dit moet ertoe leiden 
dat cliënten die een traject met kredietbank West-Brabant ingaan, in staat zijn om te voldoen aan wat 
schuldhulpverlening van hen vraagt. Het aantal aanvragen dat wordt doorgestuurd naar Kredietbank 



West-Brabant zal daardoor wat teruglopen en er zullen minder trajecten tijdens de afhandeling door de 
kredietbank mislukken.  
De resultaten hiervan zullen worden geëvalueerd in de managementrapportages. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   
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, omdat het 
budget uit de primaire begroting 2012, mede door de korting vanuit het Rijk (ad €63.000,-), niet 
toereikend is (vanuit het minimabeleid en de geoormerkte middelen voor bijz. bijstand uit de 
septembercirculaire 2011, voorstel 29 van 1e bestuursrapportage).  

 
Communicatie    
Burgers worden geïnformeerd via "de Bode" en de gemeentelijke website. 
Verder is in het meerjarenplan "schuldhulp@Roosendaal" in de preventieactiviteiten opgenomen dat 
we 2 x per jaar informatie gaan geven over schuldhulpverlening in krant/huis aan huisbladen. 
 
Bijlagen   
1. Meerjarenplan gemeentelijke schuldhulpverlening “schuldhulpverlening@Roosendaal” 
+ samenvatting. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 

G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Omgeving d.d. 13 september 2012. 
 
Besluit: 
 

1. Het meerjarenplan "Schuldhulp@Roosendaal" vast te stellen. 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012. 

 

 

 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


