
Technische vragen 
 

 

Datum: 08-01-2021 

 

Onderwerp: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 

 

De VVD vindt de ambitie van de gemeente gezien de voorgestelde beslistermijn zwaar teleurstellend. 

Als we in Midden-Groningen echt de schuldenproblematiek en gerelateerde armoede willen bestrijden, 
dan zullen we echt een ander uitgangspunt moeten hanteren dan de wettelijke beslistermijn. Een 

maximale termijn van één hooguit twee weken moet wat de VVD het uitgangspunt zijn.   

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

1. Hoeveel tijd zit er tussen de hulpvraag van een burger met schulden en het intakegesprek dat 
hierover plaatsvindt. Welke activiteiten worden er door de organisatie uitgevoerd ter 
voorbereiding van het intakegesprek voor deze burger, waardoor deze termijn gerechtvaardigd 
is. 

2. Welke activiteiten moeten er worden uitgevoerd na het gesprek met de burger om tot een 
besluit over zijn hulpvraag te komen? 

3. In hoeverre kunnen deze activiteiten al in de voorbereiding voor het intakegesprek worden 
gedaan zodat het intakegesprek direct bijdraagt aan een snelle besluitvorming? 

4. Wat is er voor inspanning van de organisatie en de burger nodig in voorbereiding van de intake 
en tijdens het intakegesprek om binnen één week een besluit te kunnen nemen? 

5. Is het met een goede voorbereiding ook mogelijk om direct na afloop van het intakegesprek een 
besluit te nemen? Welke belemmeringen voorziet de portefeuillehouder hier. 
 

 
Namens de VVD fractie, 
 
Evert Offereins 

 

 
Datum: 
 

 
De beantwoording door het college: 
 
Het college voorziet met de verordening beslistermijn schuldhulpverlening in de door de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening opgelegde beslistermijnen. 
 
Beantwoording vragen VVD: 

1. Hoeveel tijd zit er tussen de hulpvraag van een burger met schulden en het intakegesprek dat 
hierover plaatsvindt. Welke activiteiten worden er door de organisatie uitgevoerd ter 
voorbereiding van het intakegesprek voor deze burger, waardoor deze termijn gerechtvaardigd i 
Beantwoording: 
Het is het streven van de kredietbank om de tijd tussen de hulpvraag van een burger met 
schulden en het intakegesprek zo kort mogelijk te houden. De kredietbank garandeert bij een 
crisissituatie een gesprek binnen drie dagen, zoals wettelijk vastgelegd. Een intake niet zijnde 
een crisissituatie wordt veelal binnen een termijn van vier weken gehouden. De gemiddelde 
doorlooptijd van datum ‘aanvraag’ tot datum ‘intakegesprek’ was in 2020 19 dagen. 
Het termijn van maximaal vier weken hanteert de kredietbank om organisatorisch redenen. Dat 



kan bijvoorbeeld te maken hebben met de inroostering van beschikbare schuldhulpverleners 
voor een intake. Daarnaast spelen ook factoren in de persoonlijke sfeer van de klant mee zoals 
wel of niet op tijd reageren en of de beschikbaarheid voor een afspraak. In voorkomende 
gevallen is ook de beschikbaarheid van de hulpverlening een factor die meespeelt.  
 
De Kredietbank Midden-Groningen streeft naar zo kort mogelijk doorlooptijden; hoe eerder een 
inwoner een besluit kan ontvangen hoe beter het is. Echter, de regels met betrekking tot 
schuldhulpverlening moeten ook praktisch uitvoerbaar zijn en besluiten moeten ook met de 
nodige zorgvuldigheid worden genomen. Daarom wordt de maximale beslistermijn 
aangehouden. 

 
2. Welke activiteiten moeten er worden uitgevoerd na het gesprek met de burger om tot een 

besluit over zijn hulpvraag te komen? 
Beantwoording: 
Na het intakegesprek wordt een analyse van de situatie opgesteld. Op basis van bewijsstukken 
van inkomen, uitgaven, schulden en eventueel andere relevante stukken en collegiale feedback 
wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak is een uitgebreid pakket dat de 
situatie van de klant tot in detail beschrijft, met als belangrijkste onderdelen een geheel 
budgetoverzicht van inkomen en vaste lasten, een overzicht van de schulden, een berekening 
van het vrij te laten bedrag en een beschrijving van de voorgestelde aanpak. Het plan van 
aanpak wordt verder aangevuld met de benodigde overeenkomsten en machtigingen die de 
klant en de kredietbank dienen te ondertekenen om de voorgestelde aanpak te kunnen 
formaliseren.  
 

3. In hoeverre kunnen deze activiteiten al in de voorbereiding voor het intakegesprek worden 
gedaan zodat het intakegesprek direct bijdraagt aan een snelle besluitvorming? 
Beantwoording: 
Ter voorbereiding op een intakegesprek kunnen globaal een aantal informatiebronnen worden 
geraadpleegd, zoals Gemeentelijke Basisadministratie en het Bureau Krediet Registratie. 
Gegevens die opgevraagd worden bij de klant en eventueel niet op tijd worden aangeleverd 
vormen geen belemmering om een intakegesprek aan te gaan. Dit doet de kredietbank om de 
drempel zo laag mogelijk te houden. 
Er zijn landelijk initiatieven om de gegevens opvraag te versnellen en te vereenvoudigen. 
Voorbeelden van deze initiatieven zijn; 
- Het schuldenknooppunt, die gegevens over schulden bij de consument centraliseert en een 

snellere communicatie waarborgt.  
- Overzichtelijker communicatie tussen verschillende overheidsinstanties.  
- Vanuit het inlichtingenbureau zijn ontwikkelingen om de kredietbanken te gaan 

ondersteunen met een informatiesysteem. Met dit systeem kan de schuldhulpverlener met 
één druk op de knop verschillende inkomensgegevens naar boven halen.  

Zo spoedig genoemde voorbeelden actief zijn zal de kredietbank daar indien mogelijk bij 
aanhaken.  
Het huidige intakeproces ervaart de kredietbank als cruciale/ onmisbare stap om te komen tot 
een juiste analyse en zodoende op de klant afgestemd plan van aanpak. Een van tevoren 
uitgestippeld plan van aanpak blijkt in de praktijk geen haalbare kaart. Die praktijk is namelijk 
veel weerbarstiger, elke situatie is anders en behoeft een eigen analyse en een individueel 
afgestemd plan van aanpak. 
Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een intakeverslag opgesteld. Dit intakeverslag 
wordt tijdens een overleg besproken met collega schuldhulpverleners. De kredietbank volgt dit 
proces omdat schuldhulp een complexe materie is wat vraagt om nauwkeurigheid, afstemming 
en maatwerk. Daarbij wil de kredietbank kwalitatief en eenduidig handelen. Collegiale input is 
een vereiste om tot een goed en juist aanbod te komen (Plan van aanpak) en vervolgens een 
beschikking op te stellen. 
 

4. Wat is er voor inspanning van de organisatie en de burger nodig in voorbereiding van de intake 
en tijdens het intakegesprek om binnen één week een besluit te kunnen nemen? 
Beantwoording: 



Alvorens een goed en juist aanbod te kunnen doen is eerder beschreven informatie en 
doorlopen van een gedegen intakeproces onontbeerlijk. (Zie tevens beantwoording vraag 3)  
Benodigde informatie omhelst bijvoorbeeld gegevens over; 
- inkomen,  
- vaste lasten 
- schulden 
- andere van toepassing zijnde informatie.  
Procesmatig dient er een intakeverslag te komen, deze moet besproken worden in het overleg 
met alle schuldhulpverleners en er dient een plan van aanpak aangevuld met benodigde 
overeenkomsten en machtigingen te komen. 
Daarnaast dient er tijd en ruimte te zijn bij zowel de kredietbank als bij de klant om op 
intakegesprek en op het plan van aanpak gesprek te komen. Indien nodig wordt er nog een 
extra gesprek ingepland. 
 

5. Is het met een goede voorbereiding ook mogelijk om direct na afloop van het intakegesprek een 
besluit te nemen? Welke belemmeringen voorziet de portefeuillehouder hier. 
Beantwoording: 
Het is in het huidige werkveld niet mogelijk om direct na een intakegesprek een plan van 
aanpak op te stellen en een beschikking af te geven. Het huidige werkveld van 
schuldhulpverlening is gezien wetgeving, processen en individueel maatwerk dusdanig complex 
dat het eerder nemen van besluiten de zorgvuldigheid, kwaliteit en gegrondheid negatief 
beïnvloed. Daarmee is de gemeente niet geholpen en zeker ook niet de inwoner van Midden-
Groningen. De kredietbank Midden-Groningen stelt zich met het huidige intakeproces open 
voor alle inwoners van de gemeente Midden-Groningen met zo min mogelijk drempels. Het 
huidige proces is afgestemd op het complexe geheel van schuldhulp. De kredietbank kan best 
binnen één week een beschikking afgeven. De ervaring leert dat er dan een ongefundeerde 
beslissing genomen wordt met grote kans dat daardoor later in het schuldentraject alsnog de 
dienstverlening beëindigd moet worden. 

 

 
 
 

 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 

zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 

mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en directeur. 
De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. Afhankelijk van de 
vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De professional mailt de 

beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan de griffie duidelijk 
aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is gegaan en om welke 
vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de beantwoording naar de 

gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 

raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-

regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

