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1. Voorstel 

De verordening beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen. 

 

2. Inleiding 

Per 1 januari 2021 treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening in werking (Stb. 239). De 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna: wet) verplicht gemeenten om een bij verordening 

te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag 

moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. 

Om deze reden is bij de genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale 

Ombudsman besloten een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste 

gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking 

komt. Niet alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende 

overheid mag verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door 

de raad in een gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert. 

De beslistermijn dient ingevolge artikel 4a, derde lid, van de wet in ieder geval te worden 

vastgesteld op acht weken.  

 

3. Publiekssamenvatting 

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening regelt dat inwoners met problematische schulden bij 

gemeenten terecht kunnen 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.  
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De nieuwe verordening regelt dat de Gemeente binnen 8 weken een besluit neemt.  

4.  Bevoegdheid van de raad 

De raad is op grond van artikel 149 Gemeentewet bevoegd tot het vaststellen van de Verordening 

beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Midden-Groningen 2020.   

4. Beoogd effect 

Met het vaststellen van de Verordening wordt voldaan aan de verplichting aan de per 1 januari 2021 

ingaande wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit door in een verordening 

(avv) de wettelijke maximale termijn vast te leggen waarbinnen de Gemeente een besluit neemt 

op een verzoek tot schuldhulpverlening; te weten 8 weken. 

5. Historische context 

N.v.t. 

6. Argumenten 

De beslistermijn dient ingevolge artikel 4a, derde lid, van de wet in ieder geval te worden 

vastgesteld op acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, 

tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Besloten is in de verordening bij 

deze termijn aan te sluiten. Dit betekent dat binnen 8 weken na een aanvraag een beslissing door 

de Gemeente dient te worden genomen. Let wel, dit betreft een maximale termijn. Indien 

mogelijk vindt uiteraard eerder dan 8 weken na aanvang besluitvorming plaatst.   

 

7. Kanttekeningen en risico’s 

N.v.t. 

8. Financiële paragraaf 

N.v.t. 

9. Communicatie 

De wijziging van de verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. De Verordening is 

vervolgens raadpleegbaar via www.overheid.nl onder het kopje wettenbank/lokaal. 

 

10. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De benoemde termijnen zijn geïmplementeerd binnen de processen van de kredietbank. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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