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Korte inhoud :

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat
gemeenten een wettelijk taak en zorgplicht hebben op het
terrein van de integrale schuldhulpverlening. Gemeenten hebben de taak om integraal beleid voor schuldhulpverlening te
ontwikkelen. Hiertoe moet minimaal eens per vier jaar een
beleidsplan worden vastgesteld dat richting geeft aan de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening en de regierol
van de gemeenten. In de kadernota schuldhulpverlening
BMWE 2016-2019 worden de kaders van het beleid schuldhulpverlening geformuleerd. Aan de hand van deze kaders zal
het definitieve beleidsplan schuldhulpverlening worden opgesteld.

Uithuizen, 11 februari 2016

AAN DE RAAD.

Inleiding
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bepaalt dat gemeenten een
wettelijke taak en zorgplicht hebben op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. Dit houdt in dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat er kwalitatief
goede schuldhulpverlening beschikbaar is en dat het resultaat hiervan wordt
geborgd en gemonitord. Gemeenten hebben de taak om integraal beleid voor
schuldhulpverlening te ontwikkelen. Hiertoe moet minimaal eens per vier jaar
een beleidsplan worden vastgesteld dat richting geeft aan de uitvoering van de
integrale schuldhulpverlening en de regierol van de gemeenten.
Samenwerking gemeenten
De gemeente Eemsmond neemt samen met zeven andere gemeenten deel aan
een GR schuldhulpverlening en heeft de uitvoering van schuldhulpverlening
ondergebracht bij de Volkskredietbank (VKB). In 2012 is door de deelnemende
gemeenten voor het eerst gezamenlijk een beleidsplan schuldhulpverlening
opgesteld. Dit beleidsplan was voor de periode van 2012 tot 2016 vastgesteld. Deze periode is nu voorbij en dat betekent dat er een nieuw beleidsplan
vastgesteld moet gaan worden voor de komende vier jaar.
De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum (BMW) nemen niet deel aan de
GR schuldhulpverlening. Zij hebben de uitvoering van schuldhulpverlening ondergebracht bij de Groningse Kredietbank (GKB). De gemeente Eemsmond
werkt echter wel samen met deze gemeenten op het gebied van het Sociaal
Domein en ook op het gebied van de schuldhulpverlening. Zo werken de GKB
en de VKB bijvoorbeeld samen op het gebied van preventie en geven zij gezamenlijk preventieworkshops. We willen het beleid schuldhulpverlening van de
vier gemeenten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Om die reden willen we
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de algemene kaders schuldhulpverlening nu graag voorleggen aan de vier gemeenten.
Integrale aanpak
Binnen de schuldhulpverlening is een integrale aanpak erg belangrijk. Voor veel
mensen met schulden geldt namelijk dat zij niet alleen financiële problemen
hebben maar ook andere daarmee samenhangende problemen. Er wordt daarom in de integrale schuldhulpverlening veel samengewerkt met ketenpartners,
zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk, hulporganisaties, WMO-loketten,
CJG's, andere hulporganisaties en vrijwilligersorganisaties.
Kadernota schuldhulpverlening BMWE
In de Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 worden de nieuwe
beleidskaders van de schuldhulpverlening voorgelegd. Hierbij vragen we u om
een reactie te geven op deze beleidskaders en hiermee input te leveren voor
het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening. Voor de gemeente Eemsmond
geldt dat deze input door de GR zal worden meegenomen bij het opstellen van
het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2019 dat ter finale besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden. Voor BMW geldt dat deze input
zal worden meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening BMW 2016-2019 dat ter finale besluitvorming aan de raden van
BMW zal worden aangeboden.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties. De budgetten voor schuldhulpverlening
zijn reeds vastgesteld en structureel opgenomen in de begrotingen van de vier
gemeenten.
Wijzigingen beleid
Het beleid schuldhulpverlening is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de
voorgaande jaren. De belangrijkste wijziging is dat er op het gebied van
schuldhulpverlening nu ook wordt samengewerkt door de vier gemeenten
(BMWE). Verder is het nieuw dat er in de schuldhulpverlening nu extra aandacht is voor de doelgroep statushouders.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
bijgaande Kadernota schuldhulpverlening BMWE 2016-2019 vast te stellen.
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