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De raad draagt het college op om opnieuw te valideren wat het politieke 
draagvlak is en de acceptabele lange-termijn effecten voor de huidige
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toegangscriteria en dit mee te nemen in de evaluatie schuldhulpverlening Verantwoordelijke
die is gepland voor 2015. Said, T.
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Stand van Zaken/afdoening
In de begroting 2016 zijn twee onderwerpen benoemd om een artikel 213a onderzoek te verrichten namelijk 
schulddienstverlening en afvalstoffenheffing.
Op het moment dat besloten is om een onderzoek uit te voeren naar effectiviteit van schulddienstverlening, 
was dit onderwerp actueel. Het beleidsplan uit 2012 was nog leidend, het RKC rapport werd in deze periode 
gepresenteerd, er lagen aangenomen moties en toezeggingen over dit onderwerp, de afdeling 
Schulddienstverlening werd geauditeerd door NVVK (brancheorganisatie voor 
schuldhulpverleningsinstanties) en landelijk startte een evaluatie van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening.
In de Bestuursrapportage 2016 heeft het college besloten af te zien van het genoemd onderzoek.
De reden hiervoor is dat de actualiteit en het vastgestelde beleidsplan 'Stevig op eigen benen’ op 26 mei 2016 
het voorgenomen artikel 213a onderzoek hebben ingehaald.
In het beleidsplan is er aandacht besteed aan de toegang van schulddienstverlening. Bij elke aanvraag wordt 
naar alle individuele omstandigheden gekeken en er is geen sprake van algemene uitsluitingsgronden. 
Daarnaast zijn de beschreven aandachtspunten uit het RKC-rapport (2015/292926) in de nieuwe werkwijze 
verwerkt, die in augustus 2016 van start is gegaan.
Ook staat in het nieuwe beleidsplan vermeld dat de afdeling Schulddienstverlening diverse onderzoeken gaat 
doen: o.a. naar bewindvoering in eigen beheer, de wijze van nazorg en budgetbeheer voor jongeren. Dit 
wordt nader beschreven in een actieplan dat in de maak is.
Het is daarom zinvol om in een later stadium het vastgestelde beleid te evalueren en te onderzoeken op 
effectiviteit en efficiency. Ook kan dan worden bekeken of de in het RKC rapport benoemde 
aandachtspunten daadwerkelijk zijn geïntegreerd in de nieuwe werkwijze.
In 2017 zal het college opnieuw besluiten over welke onderzoeken zij nader onderzoek wenst te doen.
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