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Onderwerp:  Meerjarenplan schuldhulpverlening@Roosendaal 2016 - 2020 

 
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 ruimte voor het maken van eigen keuzen. 
Gemeente Roosendaal legt in het meerjarenplan "Schuldhulp@Roosendaal 2016-2020" 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. Het meerjarenplan dient te worden vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 
Wij stellen u voor: 
Het meerjarenplan “schuldhulp@Roosendaal 2016-2020” vast te stellen volgens bijgaand concept 
raadsbesluit  
 

Aanleiding   

Schuldhulpverlening is belangrijk instrument in het armoede- en minimabeleid met als hoofddoel het 
vergroten van de maatschappelijke participatie en het voorkomen van maatschappelijke kosten door te 
streven naar financiële zelfredzaamheid van schuldenaren. Bij voorkeur wordt gestreefd naar een 
schuldenvrije toekomst. Dit is niet voor iedereen haalbaar. Sommigen slagen er op termijn pas in, 
anderen helemaal niet, daarbij is stabilisatie van de huidige toestand het hoogst haalbare.  
We bieden alle inwoners met schulden de mogelijkheid op begeleiding om de schuldsituatie 
beheersbaar te krijgen en zo mogelijk toe te werken naar een duurzaam schuldenvrij bestaan. Daarbij 
blijft de verantwoordelijkheid voor het welslagen van dit traject liggen bij de schuldenaar en de 
schuldeiser(s). Dit ondersteunen we met diverse preventieactiviteiten zoals in het meerjarenplan wordt 
beschreven. Door de intake van schuldhulpverlening onder één dak te brengen bij De Toegang (waar 
ook bijzondere bijstand meer mee wordt verbonden) willen we gezamenlijk een sluitend netwerk tot 
stand brengen. Vroegtijdige signalering, afgestemde hulpverlening en beter gebruik van de 
voorzieningen voor minima in Roosendaal worden hierdoor beter geborgd. 
 

Kader    

De wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht 
en heeft een samenhang met Gebundelde kracht; Armoedebeleid; Participatiewet; Vitale wijken en 
dorpen en de Woonagenda. 
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. Door 
een regionale opzet bereiken we een eenduidige aanpak van schuldhulpverlening in het werkgebied 
van Kredietbank West-Brabant. Dit is belangrijk voor de samenwerking met schuldeisers en 
ketenpartners. In de regionale opzet van het plan is ruimte gelaten voor lokale invulling van zaken als 
preventie. 
 

Motivering / toelichting   

Met de uitvoering van schuldhulpverlening wil gemeente Roosendaal participatie bevorderen en 
maatschappelijke kosten beperken. Roosendaal zet hier de indertijd gekozen lijn voort door de 
dienstverlening in te richten op een manier die aansluit op het beginsel van eigen verantwoordelijkheid 
van de burger. Tegelijk wordt gewerkt vanuit het besef dat zelfredzaamheid soms nog een stap te ver 
is,  en dat er een groep mensen is die hier verdere ondersteuning bij nodig heeft.  
De uitvoering van schuldhulpverlening is gebaseerd op een visie die steunt op vier uitgangspunten:  
1. De schuldenaar is probleemeigenaar 

Schuldhulpverlening begint bij de burger zelf. De gemeente ondersteunt indien dat nodig is.  



2. Aansluiten bij de mogelijkheden van de klant 
Welke vorm van hulp wordt ingezet en welke partners daarbij worden betrokken, is afhankelijk van 
wat de klant zelf kan en wil, maar ook van de aard van de problemen die aan de situatie ten 
grondslag ligt. 

3. Integrale schuldhulpverlening 
Deze aanpak houdt in dat wanneer sprake is van een meervoudige problematiek, er ook gekeken 
wordt of er problemen zijn waarvoor andere hulpverlening dient te worden ingezet.  

4. Het (opnieuw) ontstaan van schulden dient te worden voorkomen 
Door aandacht voor preventie en nazorg wordt er naar gestreefd het (opnieuw) ontstaan van 
schulden te 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. De resultaten hiervan zullen worden geëvalueerd in de 
managementrapportages. 
 

Financiële aspecten en consequenties   

De kosten voor de schuldhulpverlening sec hebben betrekking op werkzaamheden die worden 
uitgevoerd door Kredietbank West-Brabant. Op basis van eerdere jaren worden de kosten geraamd op 
€ 300.000,- zal bedragen.  
 
Voor de preventieactiviteiten, welke eveneens door de Kredietbank West-Brabant uitgevoerd gaan 
worden, is een budget van € 80.000,- vrijgemaakt uit de zogenaamde Klijnsmamiddelen 
 
De kosten voor flankerende hulpverlening zijn opgenomen in de reguliere 
dienstverleningsovereenkomst met Traverse 
 

Communicatie    

Burgers worden geïnformeerd via "de Bode" en de gemeentelijke website. 
 

Bijlagen   

1. Meerjarenplan “schuldhulpverlening@Roosendaal” 2016 - 2020 
2. Samenvatting meerjarenplan “schuldhulpverlening@Roosendaal” 2016 - 2020 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
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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 (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
Besluit: 
 

1. Het meerjarenplan “schuldhulp@Roosendaal 2016-2020” vast te stellen volgens bijgaand 
concept raadsbesluit  

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


