
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  27-05-2015 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College via Ben van Zuthem  
Onderwerp: Schuldsanering (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording: 01-07-2015 (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
Toelichting  
Recent was er in de media het nodige te doen over de drempels die gemeenten opwerpen bij het 
toepassen van de toegangscriteria tot de schuldsanering waarbij de gemeenten onbedoeld ook de 
toegang tot de overige hulpverlening beïnvloeden. Financiële problemen gaan vaak gepaard met 
andere vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van een van de drie decentralisaties. 
Het gevolg van het strenger toepassen van de toegangscriteria bij de schuldsanering kan zijn dat 
mensen onnodig lang in de financiële zorgen blijven zitten, de andere problemen alleen maar groter 
worden en zo vervolgens de oorzaak zijn voor hogere kosten van de gemeenschap bij de 
uiteindelijke hulpverlening. 
 
In 2012 is het beleidsplan schulddienstverlening in onze gemeente vastgesteld voor de periode 
2012-2016. In september 2013 is het spreekuur geëvalueerd en in juni 2014 is een andere 
informatienota verstrekt waarin de link met de Participatiewet wordt gelegd.  
Het komt voor dat een procedure of werkwijze in de praktijk anders uitpakt qua uitvoering dan 
beoogd. Graag willen wij mede naar aanleiding van de actualiteit onderstaande vragen beantwoord 
krijgen.  
 
Vragen: 
1. Kan het college aangeven hoe de situatie rondom de schuldsanering, de drempels en de 

toegangscriteria zoals boven geschetst er in de gemeente Heerde uitziet? 
2. Is er een relatie tussen de toegang tot de schuldsanering en de toegang tot overige vormen 

van hulpverlening? 
3. Kan het in Heerde voorkomen dat mensen die financiële problemen hebben door toedoen van 

de gemeente onnodig ook op andere terreinen in de problemen komen? 
4. Kan het college aangeven (per jaar) hoeveel mensen de afgelopen 5 jaren contact hebben 

gezocht met de gemeente voor schuldsanering en hoeveel mensen daadwerkelijk in die 
periode per jaar in de schuldsanering zijn terecht gekomen? 

 
Namens de fractie van de PvdA 
 
Siebren Buist 
 
 
 
 
 
Antwoord  
 
Algemeen 

 
 



De SDV is een verzamelnaam voor allerlei activiteiten op dit gebied en bestaat uit verschillende 
vormen van dienstverlening: 

a. Advies- of informatiegesprek; 
b. Herfinanciering; 
c. Schuldbemiddeling; 
d. Saneringskrediet; 
e. Budgetbeheer met of zonder Betalingsregeling; 
f. Nazorg. 

Sec de term “schuldsanering” komt niet in dit rijtje voor. Schuldsanering is in feite het terugbrengen 
van de totale schuldenlast tot een dusdanige proportie, zodat hiervoor een passende regeling kan 
worden getroffen. Het is daarmee de bedoeling de totale schuldenlast terug te brengen, zodat op 
basis daarvan mogelijk is een aanbod tegen finale kwijting te doen. Dat kan gebeuren door het 
toepassen van een schuldbemiddeling (onderdeel c.) en/of een saneringskrediet (onderdeel d.). 
  
Voor de SDV worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. De klant is/blijft zelf verantwoordelijk; 
b. Motivatie en vaardigheden bepalen de mate van ondersteuning (Hoe gemotiveerd is iemand            

om uit de schulden te komen en wat zijn zijn/haar eigen capaciteiten);  
c. Het totale schuldenpakket bepaalt wat regelbaar is (zie ook toelichting bij schuldsanering)  
d. Onredelijke schuldeisers worden met juridische middelen gedwongen mee te werken. 

 
De gemeente Heerde heeft samen met Hattem en Oldebroek besloten de volledige uitvoering van de 
SDV vanaf 1 januari 2012 uit te besteden aan de gemeente Zwolle. Daarvoor gebeurde dit via de 
Stadsbank in Apeldoorn.  
Het beleid in Heerde ligt in het verlengde van het Zwolse (bijlage 2). 
 
In de praktijk betekent dit dat zodra duidelijk is dat er sprake is of kan zijn van schulden, de 
medewerker van de gemeente Heerde de betrokkene voor een beroep op een vorm van SDV 
verwijst naar de Afdeling Inkomensondersteuning van de gemeente Zwolle. In proces: 
 

Wie: Wat: 
Gemeente Heerde Melding bij gemeente 

 
Gemeente Heerde Signaal (mogelijke) schulden 

 
Gemeente Heerde Verwijzing naar SDV 

 
Gemeente Zwolle 
(afd. Inkomensondersteuning) 

Intake SDV 
 

Gemeente Zwolle Keuze SDV-instrument 
 

Gemeente Zwolle Inzet SDV-instrument(en) 
 

 
Vraag 1 
Kan het college aangeven hoe de situatie rondom de schuldsanering, de drempels en de 
toegangscriteria zoals boven geschetst er in de gemeente Heerde uitziet? 
 
 
Antwoord 1 
In de “Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Zwolle 2012” (bijlage 3) is verwoord 
welke criteria hiervoor gelden. In het algemeen zijn drie criteria cruciaal: 
● U heeft een inkomen; 
● U heeft een vaste woon- of verblijfplaats in de gemeente Zwolle of in een van de met Zwolle 

samenwerkende gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Zwartewaterland; 
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● U bent minstens 18 jaar oud. 
De gemeente Zwolle laat weten dat er in de uitvoeringspraktijk weinig afwijzingen voorkomen.  
 
Het toekennen van een aanvraag voor SDV betekent dat er een dienst wordt aangeboden welke past 
bij de individuele situatie van de cliënt. De aard van de dienstverlening is afhankelijk van meerdere 
factoren waaronder de motivatie, de vaardigheden van de cliënt en de regelbaarheid van de 
schuldenlast.  
Het oplossen van de schuldenlast door middel van het opzetten van een Schuldregeling is één van 
de diensten die kunnen worden ingezet. Soms is het hanteerbaar maken van de schuldenlast, door 
middel van bijvoorbeeld een dienst als Duurzame Financiële Dienstverlening (een vorm van 
Budgetbeheer), het maximaal haalbare. Soms kan de SDV beperkt blijven tot het verstrekken van 
Informatie & Advies.  
Een aanvraag om SDV is dus niet per definitie een aanvraag om een Schuldregeling. Je kunt de 
cijfers over de SDV in zijn algemeen dus niet één op één vergelijken met de gestarte 
schuldregelingen. Een cliënt kan immers ook met een andere vorm van SDV zijn geholpen. 
 
In algemene zin geldt dat de gemeente bij een aanvraag om SDV meer dan in het verleden 
maatwerk levert door te kijken naar de effectiviteit van het in te zetten instrument. Op die manier 
kan worden voorkomen dat een onnodig zwaar en duur instrument wordt ingezet. 
 
Vraag 2 
Is er een relatie tussen de toegang tot de schuldsanering en de toegang tot overige vormen van 
hulpverlening? 
 
Antwoord 2 
Binnen de SDV wordt beoordeeld welk instrument moet worden ingezet. Voor de toegang is enkel 
bepalend of iemand aan de geldende criteria voldoet. De situatie van klant is daarbij leidend in welk 
aanbod wordt gedaan.  
 
Onder het kopje “Algemeen” is al ingegaan op de definitie van schuldsanering en wat hiermee 
samenhangt. 
 
Zowel bij het weigeren van een aanvraag om SDV als bij het toekennen daarvan kan worden 
gekeken of er een (aanvullend) beroep gedaan kan worden op een andere vorm van hulpverlening. 
Een beslissing van het college van B en W tot het doen van een aanbod of tot het weigeren van 
schulddienstverlening is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is in de 
wet geregeld dat: Het college de mogelijkheid krijgt om schulddienstverlening te weigeren in geval 
een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schulddienstverlening en deze door toedoen van 
de betrokkene is mislukt of in het geval dat een persoon fraude heeft gepleegd die financiële 
benadeling van een bestuursorgaan tot gevolg heeft.  
 
 
Vraag 3 
Kan het in Heerde voorkomen dat mensen die financiële problemen hebben door toedoen van de 
gemeente onnodig ook op andere terreinen in de problemen komen? 
 
 
Antwoord 3 
 
Het is nooit de opzet van de gemeente om door haar handelen of juist haar nalaten iemand onnodig 
in de problemen te brengen. Een belangrijk uitgangspunt van de SDV is dat een cliënt zelf 
verantwoordelijk is/blijft.  
 
Wanneer er een beroep op de gemeente wordt gedaan, wordt op basis van het in overleg met de 
cliënt op te stellen actieplan al het redelijke gedaan om tot een oplossing te komen. Daarbij is de 
gemeente uiteraard wel afhankelijk van de medewerking van de cliënt en van andere partijen. 
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Vraag 4 
Kan het college aangeven (per jaar) hoeveel mensen de afgelopen 5 jaren contact hebben gezocht 
met de gemeente voor schuldsanering en hoeveel mensen daadwerkelijk in die periode per jaar in 
de schuldsanering zijn terecht gekomen? 
 
Antwoord 4 
Allereerst geldt hierbij de onder 1 gemaakte kanttekening dat een aanvraag om SDV niet per 
definitie een aanvraag om een Schuldregeling is. Dus: Vrijwel iedereen krijgt schulddienstverlening, 
maar niet iedereen start met het product Schuldregeling. Zoals bij antwoord 1 is vermeld kunnen 
mensen ook geholpen worden met bijvoorbeeld informatie en advies of met bijvoorbeeld een 
stabilisatieproces. 
 
Data op cliëntniveau zijn niet beschikbaar, omdat hierop niet specifiek wordt geregistreerd. Wel is 
op basis van managementinformatie (kwartaal- en jaarcijfers) een gemiddeld percentage af te 
leiden in de relatie aantal aanvragen en gestarte Schuldregelingen. Het volgende overzicht toont het 
percentage gestarte Schuldregelingen in de afgelopen jaren. Het afwijzen aan de poort komt zelden 
voor, tenzij op drie gronden, zoals vermeld bij antwoord 1. 
 
Jaar: % gestarte Schuldregelingen: % andere vorm SDV (bv 

advies, informatie, 
budgetbeheer, duurzame 
financiële dienstverlening 
etc.): 

2012 53% 47% 
2013 58% 42% 
2014 57% 43% 
   
 
In 2012 is gemiddeld voor 53% van de aanvragen uiteindelijk een schuldregeling opgestart. In 2013 
is dat gemiddeld 58% en in 2014 57%. Ondanks de landelijke tendens zijn de gestarte 
schuldregelingen in 2012 en 2013 niet significant gestegen en min of meer gelijk gebleven. 
In 2014 zijn er 31 aanvragen binnengekomen vanuit de gemeente Heerde. In 2014 zijn er 6 
gestarte schuldregelingen gedeclareerd. Dit zegt niets over de relatie tussen aanvragen en gestarte 
schuldregelingen. Door het tijdsverloop kan het zijn dat de cliënten die in het tweede halfjaar van 
2014 hebben aangevraagd, in 2015 in beeld komen voor wat betreft het starten van de 
schuldregeling. Daarom spreken wij van gemiddelde percentages: in 2014 is in 57% van de 31 
aanvragen een schuldregeling aangeboden.  
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Volledigheidshalve presenteren wij u hier opnieuw cijfers uit de Jaarrekening 2014 (pagina 44) 
eveneens opgenomen in de Notulen auditoverleg, algemeen deel, openbaar van 1 en 2 juni 2015. 
Deze cijfers hebben ook betrekking op andere zaken dan op sec schuldsanering. 
 
Schuldhulpverlening (pagina 44): aantal trajecten is toe/afgenomen. Graag aantallen erbij.  
Antwoord: Het aantal trajecten is afgenomen. De tekst in de jaarstukken is hierop aangepast. 
Hieronder het gevraagde staatje. 
 
Omschrijving                             Begroting 2014        Rekening 2014 
Aanvragen schulddienstverlening            30                         16 (waren er 23 in 2013) 
Lopende schulddienstverlening               30                         22 
Afgegeven verklaringen WSNP                 5                           3 
Wachttijd schulddienstverlening (wk)       4                           6 
 
Bron: notulen auditoverleg, algemeen deel, openbaar (1-2 juni 2015) 
 
Ten slotte 
De gemeente Heerde vraagt de gemeente Zwolle in de toekomst de inzet van bestaande initiatieven 
voor schulddienstverlening beter in beeld te brengen. Evenals de doorverwijzing. Zodat beter inzicht 
kan worden verkregen in de effectiviteit van de ingezette maatregelen.  
 
Bijlagen: 
1. Integraal beleidsplan H2O Gemeentelijke Schulddienstverlening 2012-2016; 
2. Beleidsplan Schulddienstverlening Zwolle 2012-2016; 
3. Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Zwolle 2012. 
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