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Onderwerp: Raadsbrief vroegsignalering schulden 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Via deze raadsbrief wil het college u informeren over de wijziging die per 1 januari 2021 wordt 
doorgevoerd in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening betreffende vroegsignalering.  
Naast deze raadsbrief volgt een raadsvoorstel aangaande de geldende termijnen voor 
vroegsignalering. Deze termijnen worden beschreven in de verordening ‘beslistermijn 
vroegsignalering’. 
  
De Eerste Kamer heeft in juni 2020 ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke 
Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers 
met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- 
en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden 
tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging gaat op 1 januari 2021 
in. Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede schuldenaanpak van 
het kabinet.  
 
Het doel van vroegsignalering is het voorkomen van erger. Bij een beginnende achterstand is de 
oplossing nog relatief eenvoudig en zorg je dat het niet problematische wordt. 
 
Voor Midden-Groningen betekent deze wijziging dat wij per januari signalen van achterstanden gaan 
ontvangen van elf signaalpartners; Lefier, Groningerhuis, Menzis, Zilveren Kruis, VGZ, Univé, Essent, 
Engie, Vattenfall, Budgetenergie en het Waterbedrijf Groningen. In totaal beginnen wij met elf 
signaalpartners. Wij ontvangen van hen elke maand de achterstanden van 30-100 dagen. Met die 
signalen gaat een vroegsignaleringsteam van de kredietbank aan de slag. Daarvoor zijn twee 
vroegsignaleerders aangenomen die worden aangevuld met stagiaires van de Hanzehogeschool 
Groningen.  
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De vroegsignaleerder moet binnen 4 weken na ontvangst van het signaal de inwoner een aanbod 
doen tot een eerste gesprek. Dat hoeft niet in alle situaties een huisbezoek te zijn, maar kan ook per 
mail of telefonisch.  Als de inwoner hulp wil, dan koppelt de gemeente dit terug naar de 
signaalpartner, zodat de incasso kan worden opgeschort. Een hulpaanbod kan een ‘quick-fix’ 
(bijvoorbeeld het regelen van een betalingsregeling), korte begeleiding en advies of een verwijzing 
naar schuldhulpverlening zijn. 
 
Stand van zaken op het moment van schrijven van deze raadsbrief is dat alle voorbereidingen lopen. 
Er is contact met de signaalpartners, af te sluiten convenanten en overeenkomsten liggen klaar, het 
vroegsignaleringsteam wordt samengesteld en er is samenwerking met de Bureau Krediet 
Registratie die voor ons de signalen gaat verwerken. 
 
De wetgever heeft ons zes maanden de ruimte gegeven om deze wetswijziging goed 
geïmplementeerd te krijgen. Wij gaan ervan uit dat het vroegsignaleringsteam per januari klaar staat 
om opvolging te geven aan de eerste signalen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
  


