
Reactie SAR op beleidsplan Schuldhulpverlening 

Geacht college, 

Naar aanleiding van het door u toegestuurde beleidsplan Schuldhulpverlening, geven wij 

onderstaande reactie. 

Het beleidsplan tracht een aanzet te geven tot meer preventie onder het motto voorkomen is 

beter dan genezen. Hiertoe wordt een preventiecoach ingezet en training aan organisaties uit 

het werkveld. Kijken we naar de invulling dan zien we voornamelijk dat er eerder hulp wordt 

aangeboden i.p.v. schulden voorkomen. Een heldere visie op preventie en de invulling hiervan 

ontbreekt. Conform de werkwijze van de gemeente wordt de functie van preventiecoach 

stedelijk ingevuld.  Preventie werkt volgens de SAR beter als het dichtbij de leefwereld van de 

inwoners wordt vormgegeven. Zeker een onderwerp met zulke grote taboes als schulden 

gedijt beter in een wijkgerichte aanpak. Het is een overweging om de preventie uit te besteden 

bij maatschappelijke organisatie die dichter bij de leefwereld van de inwoners staan en niet 

de ambtelijke ‘smet’ hebben.  

Preventie is in het beleidsplan gericht op het voorkomen van schulden in de uitvoering. Een 

logische en terechte keuze. De SAR wil het college in overweging geven om de preventie 

functie te splitsen in de reeds beschreven uitvoerende component en een beleidsmatige 

component. De beleidsmatige preventie moet zich richten op het voorkomen van schulden bij 

inwoners door beleid en ideeën te ontwikkelen vanuit het landelijk kader. Denk hierbij aan 

samenwerking met grote schuldeisers zoals zorgverzekeraars, CJIB, deurwaarders en de 

torenhoge incassokosten, wat is onze eigen rol als schuldeiser etc. 

Wellicht dat er binnen het op te richten Schuldenlab meer vorm en inhoud gegeven gaat 

worden aan preventie. Als SAR juichen we een Schuldenlab zeer toe maar ons enthousiasme 

zou nog groter zijn als de invulling wat concreter en steviger is. In het beleidsplan ontbreekt 

richting, doelstelling en verantwoordelijkheid.  

Het is begrijpelijk dat de gemeente tracht de kosten verbonden aan beschermingsbewind in 

de hand wil houden door naar alternatieven te zoeken. Hiertoe wordt beleidsmatig een 

voorliggende voorziening gecreëerd. De vraag is of de inwoners die beschermingsbewind 

nodig hebben voldoende geholpen zijn met de geboden voorliggende voorziening zoals 

budgetbeheer. Naar het idee van de SAR is er geen onderbouwing in het beleidsplan te vinden 

dat de geboden voorliggende voorziening de behoefte aan bescherming en begeleiding kan 

compenseren. Budgetbeheer en beschermingsbewind zijn instrumenten die met een ander 

doel voor een andere doelgroep wordt ingezet.  Wie gaat de begeleiding van de 

bewindvoerder overnemen? Het op het bordje leggen bij Baanbrekers omdat het uit 

bijzondere bijstand wordt gefinancierd is een financieel technisch argument. Het is zeer de 

vraag of de medewerkers van Baanbrekers de begeleiding kunnen bieden die nodig is bij 

beschermingsbewind. 

 



Er wordt in het beleidsplan gesproken dat er naast een financieel technische aanpak ook 

aandacht besteed gaat worden aan psychosociale problemen. Nergens in het beleidsplan is te 

lezen hoe dit dan vorm en inhoud moet krijgen.  

Er wordt in het beleidsplan gesproken over het taboe dat er heerst om tijdig aan de bel te 

trekken bij betalingsproblemen en het geen gebruik willen maken van gemeentelijke SHV. 

Onduidelijk is wat de gemeente gaat doen om het bereik te vergroten.  

De SAR constateert in de tabel op pagina 21 van het beleidsplan dat er ondanks een forse 

toename van het aantal mensen met problematische schulden, het aantal aanmeldingen bij 

Kredietbank Nederland met 30% van 140 in 2011 naar 99 in 2016. Succesvolle uitstroom loopt 

over dezelfde periode terug van 33 naar 8, een vermindering van 63%. Uiteraard zijn wij zeer 

benieuwd naar de oorzaken hiervan en welke stappen worden gezet om meer mensen met 

problematische schulden te bereiken, helpen en succesvol uit te laten stromen.  

Het initiatief van de Rabobank om in 2018 voorlichting te gaan geven op scholen om jongeren 

bewust te maken van geld en schulden juicht de SAR zeer toe. We zien graag dat deze 

preventieve activiteit ook in de jaren daarna door kan gaan en zijn benieuwd welke rol de 

gemeente in deze op zich zal nemen. Zeker met preventie als speerpunt in dit beleidsplan oogt 

de inbreng van de gemeente nogal magertjes.  

Naast CJIB, zorgverzekeraars, belastingdienst zijn ook gemeentelijke overheden dikwijls een 

voorname schuldeiser bij mensen met problematische schulden, zeker als er sprake is of was 

van een uitkeringssituatie. De SAR is benieuwd naar de omvang van het debiteurensaldo bij 

de gemeente, welk incassobeleid er wordt gevoerd en in hoeverre de gemeente zelf ook 

bereid is inwoners met problematische schulden tegemoet te komen.  

Met grote belangstelling heeft de SAR kennisgenomen van Koers Jeugdhulp van de Regio Hart 

van Brabant. Daarin worden ambities uitgesproken die zeker niet zouden misstaan in een 

beleidsplan SHV. De onderstaande ambities zijn naar onze mening o.a. zeer bruikbaar binnen 

de SHV: 

• Professionals komen naar je toe en weten je te vinden; 

• Je haalt specialistische zorg naar voren, in de wijk 

• Je betrekt de omgeving en werkt vanuit een omgevingsplan; 

• Je hebt een vast contact en vertrouwenspersoon. 

Graag vernemen wij van u of de ambities uit Koers Jeugdhulp toepasbaar zijn op de SHV, zeker 

waar er overlap is qua doelgroep Jeugd?  

Na een SHV-periode van 36 maanden wordt ervan uit gegaan dat de inwoner in staat is 

zelfstandig zijn financiële zaken weer op orde te houden. Mocht tijdens deze 36 maanden 

blijken dat de inwoner daar niet toe in staat is wordt bijvoorbeeld budgetbeheer voortgezet. 

Is er zicht op hoe groot deze groep is, welke kosten hier aan verbonden zijn, hoe lang dit 

verlengde aanbod geldt en wie die dan gaat uitvoeren? Slibt de SHV hierdoor niet dicht met 

als gevolg dat er wachtlijsten ontstaan? 

 



 

 

Een inwoner uit Waalwijk met schulden die de stoute schoenen aantrekt en hulp vraagt bij de 

gemeente ziet het volgende op zich afkomen: 

• Intake door medewerker team WIJZ 

• Vervolgens doorverwijzing naar team SHV 

• Daar wordt de inhoud van het SHV-traject bepaald  

• Uitvoering van SHV-traject door Kredietbank Nederland 

• Regie blijft bij team SHV 

• Eventueel komt de preventiecoach nog in beeld 

• Mocht de inwoner na 36 maanden niet zelfredzaam zijn dan volgt begeleiding bij 

Baanbrekers 

Het is niet zo vreemd als inwoners zich eerst nog een keer op het hoofd krabben voordat ze 

de gemeente bellen voor hulp! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Sociale Adviesraad Waalwijk,  

 

Jan van Run 


