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Per 1 januari 2021 is de aangepaste Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) in werking getreden. Met deze wet worden gemeenten verplicht, om per 1
januari, een Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening te hebben. De
maximale beslistermijn die in de Wgs wordt genoemd is 8 weken. Dit is ook de
termijn die de gemeente kiest in de voorgelegde verordening.
Doel van de wijziging van de Wgs is vroegsignalering mogelijk te maken. De
nieuwe Wgs 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.
Vroegsignalering van problematische schulden is onderdeel van de brede
schuldenaanpak van het kabinet.
De wet bepaalt dat gemeenten na een vroegmelding de inwoner een aanbod
moeten doen voor een eerste gesprek. Dit gesprek moet plaatsvinden binnen
vier weken na het vroegsignaal en als de inwoner hiermee akkoord gaat. Het
gesprek is bedoeld om te informeren of de inwoner financiële problemen heeft en
of hij/zij hulp wil bij het oplossen van die problemen via schuldhulpverlening. Als
betrokkene hulp wil (en wgs mogelijk is) doet de gemeente hem/haar, binnen de
genoemde acht weken, een hulpaanbod met een plan van aanpak. Het
hulpaanbod wordt vastgelegd in een beschikking.
De genoemde termijnen gelden ook als iemand zich zelf bij de gemeente meldt
voor hulp, dus ook voor ondernemers en zzp’ers met een hulpvraag.
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De nieuwe Wgs betekent een verandering in de taak en rol van de gemeente wat
betreft schuldhulpverlening.
De adviesraad adviseert:
− Het beleid ten aanzien van gemeentelijke schuldhulpverlening te
actualiseren zodat het aansluit bij de aangepaste Wgs, bij de
mogelijkheden die de wet biedt en de werkwijze die de Wgs vraagt.
− Deelname aan het Landelijk Convenant Vroegsignalering.
− In de Verordening beslistermijn een artikel op te nemen waarin wordt
bepaald dat het college na een aantal jaren maar binnen vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze verordening aan de raad een verslag zendt
over de doeltreffendheid en de effecten van deze verordening in de
praktijk (zie de voorbeeld verordening VNG). Waarbij ook duidelijk wordt
op grond waarvan hulpverzoeken worden afgewezen.
Voor het overige heeft de adviesraad geen opmerkingen bij de conceptverordening.
Dit advies is besproken en vastgesteld in de online-vergadering van de
adviesraad op 18 januari 2021.
De adviesraad is gaarne bereid het advies toe te lichten.
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