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Adviesnota raad

Vaststellen van het beleidsplan schulddienstverlening 20202023, genaamd 'Schulden: Veldhoven aan zet!'
Samenvatting
Voor u ligt het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023, genaamd
‘Schulden: Veldhoven aan zet!’. Het verstrijken van de wettelijke termijn van het
beleidsplan ‘schuldhulpverlening 2012’, de nieuwe inzichten over de impact van
schulden, de ontwikkelingen gericht op de aanpak van schulden en de gewijzigde
uitvoering vormen de belangrijkste aanleidingen voor een nieuw beleidsplan.
De geactualiseerde nota schulddienstverlening ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’ is
dankzij inzet en betrokkenheid van partners, inwoners en uw raad tot stand gekomen.
De opgehaalde input is in lijn met de ontwikkelingen en inzichten omgevormd tot
beleidskaders voor de komende beleidsperiode binnen de schulddienstverlening.
Beslispunten
1. Het beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023, genaamd ‘Schulden: Veldhoven
aan zet!’ vast te stellen.
Inleiding
De gemeente heeft sinds 1 juli 2012 een wettelijke zorgplicht bij het ondersteunen
van inwoners met schulden vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).
Deze wet schrijft onder meer voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting
geeft aan de integrale schulddienstverlening, waardoor in 2012 het eerste beleidsplan
van schulddienstverlening is vastgesteld in de gemeente Veldhoven.
Sinds de vaststelling van het eerste beleidsplan hebben er verschillende
ontwikkelingen plaatsgevonden. Op lokaal niveau hebben er bijvoorbeeld wijzigingen
plaatsgevonden binnen de uitvoering. Daarnaast zijn er op landelijk niveau
verschillende onderzoeken en dus inzichten gedeeld over de impact en aanpak van
schuldenproblematiek. Deze ontwikkelingen vormen samen met het verstrijken van de
wettelijke termijn van het huidige beleidsplan de belangrijkste aanleidingen voor een
nieuw beleidsplan.
Tijdens de totstandkoming van het beleidsplan schulddienstverlening ‘Schulden:
Veldhoven aan zet!’ is een samenspraakproces doorlopen. De inzet en betrokkenheid
van partners, inwoners en uw raad heeft geleid tot waardevolle input voor het nieuwe
beleidsplan. Deze opgehaalde input is namelijk in lijn met de ontwikkelingen en
inzichten omgevormd tot kaders. Deze kaders bestaan uit de strategische
uitgangspunten, prioriteiten en financiën. De kaders zijn vooral gericht op het
voorkomen en vroegsignaleren van schuldenproblematiek onder inwoners. Ook wordt
extra ingezet op de vindbaarheid en bekendheid van lokale dienstverlening en wordt
de aanpak van schulddienstverlening verder ontwikkeld.

Om het beleidsplan tot uitvoering te brengen, zijn deze kaders omgezet naar
activiteiten. Deze activiteiten vormen het uitvoeringsplan voor het college. Het
uitvoeringspan is toegevoegd in de bijlage van het beleidsplan ter kennisname.
Relevante (wettelijke) beleidskaders
•
•
•
•

‘Coalitie-akkoord 2018-2022: Samen, Stabiel en Sterk!’ van de gemeente
Veldhoven
De visie maatschappelijke participatie ‘Veldhoven Vooruit!’ van de gemeente
Veldhoven
De ‘Beleidsnota Schuldhulpverlening 2012’ van de gemeente Veldhoven
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Beoogd effect
Het beoogde effect van het beleidsplan ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’ is het
voorkomen, beperken en bestrijden van
• schuldenproblematiek op de inwoner, en
• de impact van de schuldenproblematiek op de omgeving en samenleving.
Argumenten
1.1 De kaders zijn een weergave van wat partners in de gemeente Veldhoven
belangrijk vinden.
Het beleidsplan is tot stand gekomen volgens de samenspraakprocedure en in
samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, professionals en betrokkenen.
Zo zijn er, naast individuele gesprekken met partners ter oriëntatie, ook verschillende
groepssessies georganiseerd om concrete input op te halen voor het beleidsplan:
• April 2019:
themasessie met werkgroep ‘Minima’ van VAT
• April 2019:
themasessie met de gemeenteraad
• Mei 2019:
meedenksessie met partners en ervaringsdeskundigen
• September 2019:
terugkoppeling aan Veldhoven aan Tafel
De opgehaalde input is vervolgens, in lijn met de ontwikkelingen en inzichten,
verwerkt kaders van het beleidsplan ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’.
1.2 De kaders zijn integraal ingericht
Schuldenproblematiek is over het algemeen geen op zichzelf staand probleem. Er
spelen geregeld meer problemen, als oorzaak of als gevolg van schulden. Dat vraagt
om een integrale aanpak vanuit de uitvoering, maar ook vanuit beleid. De drie
prioriteiten staan daarom in relatie met meerdere beleidsterreinen. Denk hierbij aan
de beleidsterreinen jeugd, economische zaken, wonen, zorg, welzijn en onderwijs.
• Prioriteit één: Het voorkomen en vroegsignaleren van schulden
• Prioriteit twee: De weg naar schulddienstverlening
• Prioriteit drie: Het oplossen van schuldenproblematiek
Door uitvoering te geven aan het beleidsplan wordt de integrale aanpak versterkt en
daarmee het lokale netwerk van armoede en schulden nader verbreed.
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1.3 Het geactualiseerde beleidsplan voldoet aan de wettelijke grondslagen
Door het geactualiseerde beleidsplan ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’ vast te stellen
wordt (weer) voldaan de verplichtingen vanuit de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening. De verplichtingen gericht op het beleidsplan zijn onderstaand
beschreven. Het plan:
• Wordt telkens voor een periode van maximaal vier jaar vastgesteld;
• Is gericht op integrale schuldhulpverlening en de preventie ervan;
• Bevat resultaten die de gemeente in een bepaalde periode wil behalen;
• Verwoordt welke maatregelen de gemeente neemt om de kwaliteit van
dienstverlening te waarborgen;
• Geeft aan hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige
kinderen wordt vormgegeven;
• Streeft de wettelijk toegestane wachttijd na aanmelding (max. vier weken) na.
1.4 Het stellen van kaders is een bevoegdheid van uw raad.
Vanuit uw kaderstellende bevoegdheid leggen wij dit voorstel aan uw raad voor.
Kanttekeningen en risico’s
2.1 Het (positieve) effect van de acties gericht op preventie zijn vaak op lange termijn
zichtbaar, in tegenstelling tot de acties gericht op vroegsignalering.
Een kanttekening van het beleidsplan is dat er op korte termijn wordt verwacht dat
meer inwoners met (kleine) schulden zich gaan melden bij de gemeentelijke
schulddienstverlening en partners, vanwege de inzet op vroegsignalering. Op lange
termijn wordt verwacht dat juist minder inwoners met schulden zich gaan melden,
vanwege de inzet op preventie.
Financiën
Onderstaand wordt het totale budget, het gereserveerd bedrag en de financiële ruimte
van het beleidsplan weergegeven. De activiteiten die voortvloeien uit het beleidsplan
worden gefinancierd binnen ‘taakveld 6.71’ en ‘kostenplaats 267109’. De kosten van
deze activiteiten worden gelijkmatig verdeeld over de komende vier jaar.
Bij het opstellen van het beleidsplan is rekening gehouden met het beperkte budget.
De verwachting is daarom dat het beschikbare budget toereikend is. Wanneer dit
anders blijkt te zijn, wordt het budgettekort voorgelegd aan uw raad tijdens de
jaarlijkse begroting.

Beschikbaar budget voor het beleidsplan
 Minus gereserveerd bedrag voor Mobility
Mentoring
 Minus gereserveerd bedrag voor de tools
Beschikbaar budget voor uitvoering van prioriteiten

Het totale budget periode
2020-2023
€ 41.517,€ 14.500,€ 2.500,€ 24.517,-

Communicatie en samenspraak
Aan totstandkoming van het beleidsplan is een samenspraakproces voorafgegaan,
zoals in de inleiding is beschreven. Wij constateren bij de partners veel enthousiasme
over het samenspraakproces en de welwillendheid om betrokken te blijven bij de
verdere uitvoering is dan ook groot.
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Nadat het beleidsplan is vastgesteld, wordt het beleidsplan gepubliceerd op de
gemeentelijke website, het gemeenteblad en in het Gemeentelijke Voorziening
Officiële Publicaties (GVOP). Ook wordt gedurende het jaar via gebruikelijke kanalen
aandacht besteden aan thema’s gerelateerd aan schulddienstverlening.
Uitvoering / planning
Na vaststelling en publicatie van het beleidsplan ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’ wordt
gestart met de uitvoering van de activiteiten, zoals deze in de bijlage van het
beleidsplan staan verwoord.
Bijlagen
1. Beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023, genaamd ‘Schulden: Veldhoven aan
zet!’
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen
voor de besluitvormende raadsvergadering op 17 december 2019.
De portefeuillehouder geeft aan te verwachten in de uitvoering binnen het budget te
blijven, maar zodra er tekorten zijn hierover aan de raad terug te koppelen via de P&C
cyclus.
De portefeuillehouder geeft aan dat er geen middelen zijn om schulden op te kopen,
en geeft aan dit voorstel ook niet verder te gaan uitzoeken.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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