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Adviesnota raad

Vaststellen van de rol van de raad tijdens samenspraakproces
nota schuldhulpverlening
Samenvatting
In 2019 wordt er een nieuwe nota schuldhulpverlening voorgelegd aan uw raad. Door
uitvoering te geven aan een geactualiseerde nota schuldhulpverlening wordt nader
ingezet op het voorkomen en bestrijden van (problematische) schulden. Dit, zodat de
(kwetsbare) inwoners zoveel mogelijk kunnen participeren binnen de samenleving van
de gemeente Veldhoven ongeacht hun financiële situatie.
Om te komen tot deze nota is er een samenspraakproces opgesteld. Aangezien uw
raad vanuit de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol relevante input kan
geven over de vormgeving van het beleid, is er binnen dit proces ook een rol
toegekend aan uw raad. In deze nota wordt de rol van uw raad binnen het
samenspraakproces voorgelegd. Wij stellen u voor hiermee in te stemmen.

Beslispunten
1. De rol van de raad binnen het samenspraakproces van de nota schuldhulpverlening
vast te stellen.
Inleiding
Schuldenproblematiek kan huishoudens weerhouden om volledig te participeren in de
samenleving. Vaak komen deze inwoners door de bijbehorende stress in een vicieuze
cirkel terecht, waardoor er geen perspectief meer is om zelfstandig uit de schulden te
komen. In de gemeente Veldhoven streven wij ernaar dat iedereen naar eigen
vermogen kan participeren in onze samenleving. Een belangrijke opgave hierbij is dus
het voorkomen en terugdringen van de schuldenproblematiek onder de inwoners van
de gemeente Veldhoven.
De gemeente heeft sinds 1 juli 2012 een wettelijke zorgplicht op het gebied van
schuldhulpverlening vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Deze
wet schrijft onder meer voor dat de gemeenteraad een plan vaststelt dat richting geeft
aan de integrale schuldhulpverlening, waardoor in 2012 de eerste beleidsnota
schuldhulpverlening is vastgesteld in de gemeente Veldhoven. Het verstrijken van
deze wettelijke termijn van de nota, de hoge invloed van de schuldenproblematiek op
de inwoner en omgeving en daarnaast diverse ontwikkelingen rondom doelgroepen,
financiën, wet- en regelgeving en lokale uitvoering vormen de aanleiding voor een
nieuw beleidsplan.

Aan uw raad is daarom toegezegd dat er in 2019 een nieuwe nota schuldhulpverlening
wordt voorgelegd. Om te komen tot deze nota is er een samenspraakproces
opgesteld. Het volledige samenspraakproces wordt nader toegelicht in het bijgevoegde
plan van aanpak ‘Beleidsnota Schuldhulpverlening 2020-2023’. In het
samenspraakproces worden diverse activiteiten benoemd, waaronder een themasessie
met uw gemeenteraad en een brede bijeenkomst met partners. Deze twee activiteiten
zijn specifiek relevant voor uw raad.
1. Een inhoudelijke themasessie met uw raad (rol: meepraten)
Aan uw raad wordt gevraagd om deel te nemen aan een inhoudelijke themasessie.
Deze sessie zal plaatsvinden op dinsdagavond 16 april 2019 en zal in openbaarheid
plaatsvinden. Deze sessie geeft uw raad de ruimte om vanuit de achterban beelden,
verhalen en vooral mogelijkheden te delen over het oplossen en voorkomen van de
schuldenproblematiek in de gemeente Veldhoven. Deze input geeft het college meer
zicht op de kaders waarbinnen de nota opgesteld kan worden. Daarmee wordt het
vraagstuk omtrent de schuldenproblematiek voor de gemeente nader verkend en
meegenomen bij het opstellen van de beleidsnota. Tot slot wordt deze input ook
gebruikt bij de inhoudelijke voorbereiding van de brede bijeenkomst met de partners
van schuldhulpverlening (de volgende stap in het samenspraakproces).
2. Brede bijeenkomst met partners omtrent schuldhulpverlening (rol: meeweten)
Deze bijeenkomst vindt plaats in mei 2019. Ook hier worden beelden, verhalen en
mogelijkheden opgehaald met betrekking tot hulpverlening voor mensen met
(dreigende) schulden. In verhouding met de themasessie wordt er tijdens deze brede
bijeenkomst een verdiepingsslag gemaakt op de onderwerpen rondom
schuldhulpverlening. Afgevaardigden van uw raad mogen ook aanwezig zijn bij deze
bijeenkomst vanuit de rol als toehoorder. Op deze manier kunnen deze raadsleden
kennis opdoen die relevant is voor de uiteindelijke besluitvorming.
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 betrekken van uw raad aan de voorkant van het beleidsproces:
 heeft een positief effect op het draagvlak van de achterban van uw raadsleden
 vergroot het zicht op de opgave rondom schuldenproblematiek in de gemeente.
Argumenten
1.1 Uw raad kan relevante input leveren omtrent kaders vanuit de achterban
Uw raad kan vanuit de achterban relevante input leveren om de schuldenproblematiek
in de gemeente Veldhoven verder in beeld te brengen, oplossingen aan te dragen en
daarnaast de focus te bepalen van de nota. Deze informatie is relevant om het
beleidsproces verder vorm te geven en daarmee de nota in te kaderen.
Kanttekeningen en risico’s
Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen verbonden.
Financiën
Aan dit voorstel zijn geen financiële gevolgen verbonden.
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Communicatie en samenspraak
Voor de totstandkoming van de nota wordt gekozen voor een proces van
samenspraak, waarin ook uw raad een rol heeft. Hierdoor wordt bereikt dat de
uiteindelijke nota een breed gedragen stuk is.
Uitvoering / planning
• 2 april 2019
•
•
•
•

16 april 2019
Mei 2019
8 oktober 2019
29 oktober

Besluitvormende raadsbijeenkomst over de rol van de raad
binnen samenspraakproces nota schuldhulpverlening
Inhoudelijke themasessie met de gemeenteraad
Brede bijeenkomst met partners van schuldhulpverlening
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst over nota
Besluitvormende raadsbijeenkomst over nota

Bijlagen
1. Plan van aanpak ‘Beleidsnota Schuldhulpverlening 2020-2023’
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

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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