
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Per 1 januari wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Dit om de brede schuldenaanpak vroegsignalering van problematische schulden te versterken en een 
snellere en betere schuldhulpverlening te bewerkstelligen. Met wijziging van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening wordt gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening gefaciliteerd en tegelijkertijd 
naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gewaarborgd.  
Binnen de wetswijziging wordt de gemeente ook verplicht om bij verordening te bepalen binnen welke 
termijn de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een 
schuldenregeling in aanmerking komt. 
Deze termijn bedraagt maximaal acht weken. 
Voorgesteld wordt om de termijn op deze 8 weken te bepalen. In de praktijk wordt gestreefd naar een 
kortere periode. 
 
Beoogd effect 
De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de gewijzigde landelijke wetgeving 
en de schuldhulpvrager duidelijkheid te geven over de maximale termijn waarin een beslissing op de 
hulpvraag wordt gegeven. 
 
Argumenten 
1.1. Het voorstel om 8 weken te stellen voor afhandeling van de hulpvraag is een redelijke termijn. 
De 8-wekentermijn is gelijk aan de termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht wordt gesteld. Daarmee is sprake van een redelijke afhandelingstermijn. 
 
1.2 De werkwijze van schuldhulpverlening op basis van de gewijzigde Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening is nieuw voor gemeenten. 
Vanwege de nieuwe werkwijze in toelating tot schuldhulpverlening is moeilijk te bepalen in 
hoeverre een kortere afhandelingstermijn dan 8 weken mogelijk is. 

 
Kanttekeningen 
1.1 De gestelde termijn van 8 weken laat onverlet het streven om eerder een beschikking af te geven. 
Het is belangrijk dat de schuldhulpvrager zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over toelating tot de 
schuldhulpverlening en belangrijk om zo snel mogelijk de hulpverlening op te starten. 
In de praktijk zal hier naar gestreefd worden. 
 
Financiën 
Er zijn geen financiële consequenties aan verbonden. 
 
Communicatie 
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Roosendaal 2021 na het raadsbesluit 
elektronisch bekend te maken via officiëlebekendmakingen.nl en publicatie in de Roosendaalse Bode. 
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