
College van Burgemeester en Wethouders
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Midden-Groningen, 12-02-2018

Betreft: vragen op basis van artikel 33 van het RvO

Geacht college,

Naar aanleiding van het onderzoek “Een open deur? – een onderzoek naar de toegang
tot de gemeentelijke schuldhulpverlening” heeft de nationale ombudsman een oproep
gedaan aan gemeenteraden om zich te laten informeren over hoe de toegang is
geregeld tot de schuldhulpverlening. Daarnaast doet de ombudsman naar aanleiding
van onderzoek een aantal aanbevelingen.

De conclusies van het rapport zijn dat schulden vaak gepaard met andere problemen.
Wanneer schuldproblemen adequaat worden aangepakt of worden gestabiliseerd
ontstaat er rust en perspectief om andere problemen op te lossen. Dit onderzoek laat
zien dat gemeenten inwoners lang niet altijd een laagdrempelige en brede toegang tot
de gemeentelijke schuldhulpverlening bieden. De ombudsman constateert dan ook
dat de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening op een aantal punten zeker
verbeterd kan worden. Gemeenten kunnen schuldhulpverlening benutten om mensen
uit multi-problematische situaties te krijgen. Het is dan van doorslaggevend belang
dat de deur van de schuldhulpverlening wijd open staat en dat bij de beslissing
iemand al dan niet toe te laten alle relevante persoonlijke omstandigheden integraal
worden meegewogen. Dit vergroot
de toegankelijkheid en de effectiviteit van de schuldhulpverlening.

De Nationale ombudsman doet gemeenten naar aanleiding van het onderzoek de
volgende aanbevelingen:

- Ga naar een inwoner met problematische schulden toe en breng in een face-to-
face gesprek in kaart wat diens persoonlijke situatie is.

- Sluit geen doelgroepen op voorhand uit. Verzamel voor het nemen van een
beslissing alle relevante informatie, kijk naar de omstandigheden van de
schuldhulpvrager en weeg de verschillende belangen tegen elkaar af. Zorg
ervoor dat de uitkomst niet onredelijk is.

- Geef op iedere aanvraag een duidelijke, begrijpelijke, goed gemotiveerde
beslissing op schrift, zodat burgers weten waar zij aan toe zijn en hun
rechtsbescherming is gewaarborgd.



Vandaar onze vragen aan het college;
1. Hoe kijkt het college aan tegen hoe de toegang tot schuldhulpverlening in de

gemeente Midden-Groningen is geregeld?
2. Welke drempels in het beleid ziet het college op dit moment die de toegang tot

de schulphulpverlening kunnen belemmeren?
3. Indien het college drempels ziet; Wat kan er dan gedaan volgens de visie van

het college aan gedaan worden om die drempels worden verminderen?
4. Wat vind het college van de aanbevelingen in het betreffende rapport en hoe

gaat het college dit verder oppakken?
5. Vorig jaar hebben we een presentatie gehad over het nieuwe beleidsplan van de

GKB. Wanneer komt het betreffende beleidsplan naar de raad? De SP-fractie
wil graag een goed raadsdebat over de GKB en schuldhulpverlening, mede
naar aanleiding van dit rapport van de Ombudsman en op basis van het nieuwe
beleidsplan. Wanneer stelt het college ons in staat dat debat op een goede
manier te kunnen voeren?

Met vriendelijke groet,

namens de SP fractie,
Martine Feenstra-Jansen
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Onderwerp: beantwoording vragen toegang schuldhulpverlening

Geachte mevrouw Feenstra-Jansen,

Op 12 februari ’18 hebben wij de brief ontvangen, waarin u namens de SP fractie vragen stelt over

de toegang van de schuldhulpverlening in onze gemeente. Dit naar aanleiding van het rapport “Een

open deur? – een onderzoek naar de toegang van de gemeentelijke schuldhulpverlening” van de

Nationale ombudsman. In deze brief geven we antwoord op de gestelde vragen.

Het college en de kredietbank Midden-Groningen zijn blij met de rapportage van de ombudsman.

Het genereert aandacht voor de groeiende schuldenproblematiek in Nederland. We zullen ons

voordeel doen met het rapport en lering hieruit trekken waar het kan.

Onderstaande de beantwoording op de gestelde vragen:

• Hoe kijkt het college aan tegen hoe de toegang tot schuldhulpverlening in de gemeente

Midden-Groningen is geregeld?

De toegang tot de schuldhulpverlening in de gemeente Midden-Groningen is open georganiseerd.

Inwoners kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor schuldhulpverlening. Dat kan via

de website, mail of telefonisch contact maar ook via verwijzing van eventueel aanwezige

hulpverlening. Als inwoners aangeven moeite te hebben met het invullen van het aanvraagformulier

dan kan Humanitas Thuisadministratie ondersteuning bieden.

Inwoners kunnen bij de kredietbank ook aangeven eerst een advies- of informatiegesprek te willen.

Dit gesprek is altijd ‘face to face’, kosteloos, vrijblijvend en er worden geen voorwaarden aan

gesteld. Sinds 2016 kan de inwoner ook een voorkeur uitspreken om een gesprek met een

schuldhulpverlener thuis te laten plaatsvinden. Inwoners die bijvoorbeeld eerder een

saneringstraject hebben gehad of een fraudevordering hebben bij een uitkeringsverstrekkers

worden niet op voorhand al de toegang tot schuldhulpverlening ontzegd.
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• Welke drempels in het beleid ziet het college op dit moment die de toegang tot de

schulphulpverlening kunnen belemmeren?

Eén van de mogelijkheden welke de kredietbank biedt is een advies- of informatiegesprek,

desgewenst bij mensen thuis. Dit gesprek is zonder enige verdere verplichting en of voorwaarden.

De kredietbank Midden-Groningen wil daarnaast alle mogelijke drempels slechten die inwoners

ervan weerhouden om de kredietbank te benaderen voor hulp. Daar is de kredietbank al enige

jaren mee bezig. U moet dan denken aan activiteiten als de samenwerking zoeken en onderhouden

met (hulpverlenende) instanties zoals bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties, sociale teams en

vrijwilligersorganisaties. Maar ook door het promoten van bijvoorbeeld de adviesgesprekken, het

houden van informatiebijeenkomsten, verzorgen van lesmateriaal op scholen, verstrekken van

informatie via de website en foldermateriaal, informatie via nieuwsbrieven van scholen,

budgettrainingen, etc.

• Indien het college drempels ziet; Wat kan er dan gedaan volgens de visie van het college aan

gedaan worden om die drempels worden verminderen?

Wat wel speelt is de negatieve beeldvorming rond de kredietbank. Wij horen nog te vaak, “als je

daar eenmaal zit, dan wordt het er niet beter op”. Terwijl de kredietbank gemiddeld een 8,2

scoort in het klanttevredenheidsonderzoek van 2016. Het verbeteren van beeldvorming rondom de

kredietbank is zeker een uitdaging voor de komende jaren.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het van groot belang dat we ook in 2019 en de jaren

erop blijven investeren in voorlichting, bewustwording en preventieactiviteiten omtrent schulden

in de gemeente Midden-Groningen.

• Wat vind het college van de aanbevelingen in het betreffende rapport en hoe gaat het college

dit verder oppakken?

Aanbeveling 1. Laagdrempelig eerste gesprek

De kredietbank kent een open karakter en wil dat de inwoners zo min mogelijk drempels ervaren

om zich te melden bij de kredietbank. Eén van de mogelijkheden is een eerste advies- of

informatiegesprek bij mensen thuis, zonder enige verdere verplichting en of voorwaarden.

Een verbetering ten opzichte van de huidige situatie zou kunnen worden verkregen door nog meer
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dit gesprek te promoten met foldermateriaal, advertenties. Maar ook door hulp bij schulden een

duidelijke plaats te geven op de website en de hulpwijzer. Wellicht is het mogelijk om ook in

navolging van het adviesgesprek een intake meer bij mensen thuis te laten plaatsvinden. De

kredietbank gaat onderzoeken wat nodig is om dit meer te kunnen aanbieden.

Aanbeveling 2. Geen uitsluiting van doelgroepen

De huidige beleidsregels schuldhulpverlening sluit nu nog de groep ‘ondernemers’ uit. De

beleidsregels alsmede ook het beleidsplan worden dit jaar herzien en opnieuw ter besluitvorming

voorgelegd. Ondernemers kunnen bij de Kredietbank terecht voor advisering maar voor

ondersteuning van ondernemers met schulden werken wij samen met het ROI. Deze werkwijze

zullen we meenemen in het nieuwe beleidsplan en de beleidsregels.

Aanbeveling 3. Beschikking bij toewijzing of afwijzing

Inwoners ontvangen van de kredietbank altijd een beschikking aangaande de toewijzing of de

afwijzing. De beschikking die door de kredietbank wordt afgegeven bevat altijd een motivatie. In

de beschikking is ook beschreven hoe bezwaar gemaakt kan worden op de beslissing. De

beschikking wordt in de meeste gevallen uitgebreid mondeling toegelicht. Bij toewijzing tot

schuldhulpverlening vindt er altijd een tweede gesprek plaats, het zogenaamde plan van aanpak

gesprek. In dit gesprek wordt uiteengezet wat er aan dienstverlening gaat gebeuren. De klant krijgt

dit ook op schrift mee in een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak biedt ruimte voor een ruimere

beschrijving van de persoonlijke omstandigheden van de klant en overwegingen aangaande de

gekozen dienstverlening.

• Vorig jaar hebben we een presentatie gehad over het nieuwe beleidsplan van de GKB. Wanneer

komt het betreffende beleidsplan naar de raad? De SP-fractie wil graag een goed raadsdebat

over de GKB en schuldhulpverlening, mede naar aanleiding van dit rapport van de Ombudsman

en op basis van het nieuwe beleidsplan. Wanneer stelt het college ons in staat dat debat op

een goede manier te kunnen voeren?

Eind 2017 heeft de prioriteit gelegen bij het zorgen van een goede overdracht van de

dienstverlening naar Midden-Groningen. Dit is gelukt, de dienstverlening van de kredietbank is

zonder slag of stoot doorgezet na 1 januari.

Het coalitieakkoord en de actuele ontwikkelingen worden momenteel vertaald naar het nieuwe

beleidsplan schulddienstverlening. We verwachten het beleidsplan voor de zomer met u te kunnen

bespreken.
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Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen,

H.J.W. Mulder

secretaris

R.W. Munniksma

burgemeester


