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Per 1 januari 2021 treedt de wetswijziging vanuit de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs) in werking. Hierin is ook een nieuwe verordeningsplicht
voor gemeenten opgenomen inzake de beslistermijn schuldhulpverlening. Met dit
raadsstuk wordt deze verordening vastgesteld. De bestaande beleidsregel
schulddienstverlening is aangepast aan de wetswijzing.
De verordening en de beleidsregel maken deel uit van de integrale beleidsvisie
Armoede en Schulden, 'In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren'.

Behandelvoorstel voor

De commissie Samenleving wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.
Integrale beleidsvisie Armoede en Schulden 'In Haarlem meer kans voor
financieel kwetsbaren'. (2020/858381) Besluitenlijst-BenWn06-oktober 2020
voorstel voor de raadsvergadering van 26 november 2020.

Relevante eerdere
besluiten

Beleidsolan Samen actief tegen armoede, (2015/488128) Raadsvergadering 21
januari 2016
Beleidsolan Stevig oo eigen benen 2016-2019 (2016/191640)
Raadsvergadering 26 mei 2016
Beleidsregel schulddienstverlening 2020. (2020/9907) BenW vergadering 4
februari 2020
Besluit College
d.d. 17 november 2020

1.
2.

Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
Het college besluit voorts de beleidsregel schuldhulpverlening Haarlem vast te
stellen.

de secretaris,

de burgemeester,
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(wordt ingevuld door de

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie)
Besluit:
De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Haarlem vast te stellen.
er,

de voorzitter,

______________ Zz
1. Inleiding

De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om haar inwoners
met schulden te helpen. Met ingang van 1 januari 2021 wijzigt de Wgs. Met deze wetwijziging komt
ook de verplichting voor gemeenten om een verordening vast te stellen over de beslistermijn
schuldhulpverlening. Met dit raadsvoorstel wordt de verordening vastgesteld.
Tijdens de behandeling van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is een amendement
aangenomen waarin gemeenten verplicht worden om een verordening vast te stellen over de termijn
waar binnen een beschikking wordt afgegeven. De maximale termijn hiervoor is acht weken; dit is
gelijk aan de huidige termijn.
De integrale beleidsvisie 'In Haarlem meer kans voor financieel kwetsbaren' voor de periode 20212024 is op 6 oktober 2020 vastgesteld door het college en geagendeerd voor de raadvergadering van
26 november 2020. In deze beleidsvisie zijn alle wijziging van de Wgs verwerkt.
Voor het opstellen van deze verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze modelverordening kwam te laat beschikbaar en
kon daardoor niet gelijktijdig met de beleidsvisie worden aangeleverd.
De Beleidsregel Schuldhulpverlening Haarlem is aangepast aan de wetswijziging en vervangt de
Beleidsregel die vastgesteld is op 4 februari 2020 om vooruitlopend op de wijziging Wgs het project
Vroegsignalering schulden te regelen. Met de wijzing van de Wgs heeft Vroegsignalering nu een
wettelijke grondslag; hierop is de beleidsregel aangepast. Verder zijn er diverse tekstuele
aanpassingen aan de wetswijziging doorgevoerd.
De beleidsregel schuldhulpverlening aangepast aan de wetswijziging en vastgesteld door het college.
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2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:
1.

De verordening beslistermijn schuldhulpverlening Haarlem vast te stellen.

Voorts besluit het college de beleidsregel schuldhulpverlening vast te stellen.

3. Beoogd resultaat

Met het vaststellen van de verordening wordt voldaan aan de wettelijke verplichting een
verordening over de beslistermijn schuldhulpverlening vast te stellen.

4. Argumenten

4.1 Dit besluit geeft invulling aan de wettelijke verplichting om een verordening vast te stellen
De gemeente is vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht om een
verordening vast te stellen waarin de beschikkingstermijnen van schuldhulpverlening zijn
opgenomen. Haarlem neemt in de verordening de termijn van acht weken over. Momenteel is in de
praktijk deze afhandelingstermijn circa twee weken. Toch is het nodig om een termijn van acht
weken vast te stellen in de verordening om te voorkomen dat er dwangsommen moeten worden
uitgekeerd bij het overschrijden van een kortere termijn dan acht weken.
De verwachting is dat het aantal aanvragen Wgs fors kan toenemen als gevolg van de economische
crisis. Streven blijft uiteraard om de termijn voor het afgeven van een beschikking zo kort mogelijk te
houden.
4.2 Het besluit past in het ingezette beleid
De verordening 'beslistermijn schuldhulpverlening Haarlem' past binnen het ingezette beleid in
beleidsveld 3.3 Schulden. En sluit aan bij de integrale beleidsvisie Armoede en Schulden: 'In Haarlem
meer kans voor financieel kwetsbaren'.
4.3 De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van verordeningen
Het vaststellen van verordeningen is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het vaststellen van
beleidsregels is een bevoegdheid van het college.
De beleidsregel schuldhulpverlening Haarlem wordt door het college vastgesteld. Het college hoeft
bij deze vaststelling geen voorbehoud te maken tot het vaststellen van de verordening aangezien de
beleidsregel schuldhulpverlening geen invloed heeft op de voorgestelde verordening en ook geen
nadere invulling van deze verordening is.,

5. Risico's en kanttekeningen

Geen.
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Het besluit heeft geen financiële consequenties. De huidige afhandelingstermijn wordt hiermee
voortgezet. Het besluit heeft geen consequenties voor de uitvoering.

6. Uitvoering

Na vaststelling wordt de verordening gepubliceerd en bekend gemaakt op overheid.nl
7. Bijlagen

Bijlage 1: Verordening Beslistermijn schuldhulpverlening Haarlem
Bijlage 2: Beleidsregel Schuldhulpverlening Haarlem
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