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Adviesnota raad 

Wijzigen Verordening Sociaal Domein  
 

Beslispunten 

 

1. Vast te stellen de Verordening tot Wijziging Verordening Sociaal Domein   

 

Inleiding 

 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) regelt dat inwoners met 

problematische schulden bij gemeenten terechtkunnen voor onder meer advies, 

schuldbemiddeling of een saneringskrediet. Het uitgangspunt is dat 

schuldhulpverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het voor de 

inwoner duidelijk is binnen welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag 

wordt besloten of diegene voor een schuldenregeling in aanmerking komt.  

Daarom is in de wijziging van de Wgs de verplichting opgenomen voor gemeenten om 

deze beslistermijn op te nemen in een verordening. De gewijzigde Wgs treedt in 

werking op 1 januari 2021. 

 

De regels voor de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor Veldhoven opgenomen 

in de Verordening sociaal domein. In deze Verordening zijn geen beslistermijnen 

opgenomen. De Verordening sociaal domein moet daarom hierop worden aangepast.  

 

Relevante (wettelijke) beleidskaders 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

Verordening sociaal domein 

Participatie, IOAZ, Wmo en Jeugdwet 

 

Beoogd effect 

 

Duidelijkheid voor de inwoners over de beslistermijn op hun hulpvraag.  

  

Argumenten 

 

1. De Wgs verplicht tot het opnemen van een beslistermijn in de gemeentelijke 

verordening 

 

Artikel 4a bepaalt dat na het eerste gesprek een beschikking wordt afgegeven, 

inhoudende een plan van aanpak of een weigering. Het derde lid van dit artikel 

bepaalt verder dat deze beschikking binnen een bij verordening te bepalen termijn 

moet worden afgegeven. Deze termijn mag niet langer zijn dan acht weken. Dit is 

gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Een kortere beslistermijn vaststellen is wel 

toegestaan. In het voorstel is de beslistermijn bepaald op maximaal 8 weken. Dit sluit 

aan bij de huidige uitvoeringspraktijk. Hieruit blijkt dat een termijn van maximaal 8 

weken redelijk is om zaken goed uit te kunnen zoeken en uit te kunnen werken in een 

plan van aanpak. Indien mogelijk wordt de beslissing natuurlijk eerder genomen.  
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2. Hierdoor wordt duidelijk binnen welke termijn er op een hupvraag wordt 

beslist. 

 

In de Verordening sociaal domein zijn nu geen beslistermijnen opgenomen. Wanneer 

alleen voor een hulpvraag voor schuldhulpverlening de beslistermijn wordt opgenomen 

kan dit tot verwarring leiden over de beslistermijnen die van toepassing zijn op de 

andere hulpvragen. Om dit te voorkomen worden nu ook die beslistermijnen 

opgenomen. Dit zijn de wettelijke termijnen op grond van de Participatiewet, IOAZ, 

Wmo en Jeugdwet). 

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen en risico's verbonden.  

 

Financiën 

 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

De gewijzigde Verordening wordt gepubliceerd op de site overheid.nl en op 

gemeentelijke website. 

 

Uitvoering / planning 

 

De wijziging treedt in werking op 1 januari 2021. 

 

Bijlagen 

 

1. Raadsbesluit (20bs00118/20.083) Verordening tot wijziging Verordening sociaal 

domein. 

 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

VSA vraagt hoe het Plan van Aanpak zich verhoudt tot de aanvraag. De POHO legt uit 

dat het Plan van Aanpak samen met aanvrager wordt opgesteld ten behoeve van de 

hulpinzet. VSA vraagt of de werkwijze rondom het Plan van Aanpak ook uitgewerkt 

kan worden in de verordening. De POHO geeft aan deze vraag later schriftelijk te 

zullen beantwoorden. 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Artikel 4.1 van de (nieuwe) Wgs geeft aan dat er uiterlijk binnen 8 weken op de 

hulpvraag voor schuldhulpverlening moet worden beslist en dat deze beslissing kan 

inhouden a. een plan van aanpak of b. een weigering. In de beslissing op de aanvraag 

tot toekenning moet dus worden aangegeven dat de aanvrager wordt toegelaten tot 

schuldhulpverlening en wat die hulpverlening dan precies inhoudt. Ditzelfde wordt in 

de Verordening ook bedoeld met de omschrijving van het doel van de aanvraag, 

namelijk het bepalen of hulp/ondersteuning wordt verleend en in welke vorm. De 

hulpvraag voor schuldhulpverlening wordt samen met de aanvrager tijdens het eerste 

gesprek vastgesteld. De werkwijze (hoe de hulpvraag wordt vastgesteld en hoe de 

gemeente tot een besluit komt) wordt beschreven in hoofdstuk 2 van de Verordening. 

Hierop hoeft de Verordening niet aangepast te worden. 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
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A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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