
Beleidsregels schuldhulpverlening 2005 (en verder) 
 
1. Beleidsterrein 
Beleidstaak:   Bijstandsverlening  
Beheerstaak:  Schuldhulpverlening, functienummer: 610.40. 
 
2. Aanleiding subsidie  
Vele huishoudens in Nederland hebben financiële problemen die zo ernstig 
zijn, dat zij deze zelf niet meer kunnen oplossen. Als de schulden niet 
worden voldaan en ook de basisvoorzieningen niet meer betaald kunnen 
worden, ontstaan situaties als ontruiming van de woning, afsluiting van gas, 
water en elektra en beeindiging van verzekeringen. Dit zijn maatschappelijk 
ongewenste situaties die zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. In dit 
kader heeft de gemeente Zeewolde beleid ontwikkeld voor hulpverlening aan 
mensen met schulden. Dit maakt onderdeel uit van het gemeentelijk 
bijzondere bijstands- en minimabeleid. (Uit: "Schuldhulpverlening: evaluatie, 
voortzetting 1999 en financieringswijze,", d.d. 7 april 1999). 
 
3. Uitgangspunten van beleid 
Uit: Nota Minimabeleid 1999-2000: 
Minimabeleid is een van de middelen om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden. Doelstellingen van dat beleid zijn bijvoorbeeld: 
- bevordering van deelname door minima aan maatschappelijke 

activiteiten; 
- inkomensondersteuning en beperking van vaste laten; 
- ondersteuning van minima in geval van financiële nood; 
- het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen waarop men 

recht heeft. 
Als minima worden beschouwd inwoners van Zeewolde, die in ieder geval 
een half jaar een uitkering hebben ontvangen van de Algemene Bijstandswet 
(Abw). Ditzelfde geldt voor uitkeringsgerechtigden op grond van de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze 
werknemers (IOAW). Onder minima worden ook een- of 
meerpersoonshuishoudens begrepen met een inkomen gelijk of niet boven 
de bijstandsnorm, die in ieder geval een half jaar op dit minimumniveau 
geleefd hebben. 
 
Uit: Beleidsplan 2000 Algemene bijstandswet en bijzondere bijstand, d.d. 14 
december 1999: 
De gemeentelijke bijzondere bijstand is een instrument waarmee de 
doelstellingen van de Algemene bijstandswet (Abw) mede kunnen worden 
gerealiseerd. Belangrijkste doelstellingen van dit instrument zijn het 
verschaffen van inkomenszekerheid en zorg en het stimuleren van uitstroom 
van uitkeringsgerechtigden naar arbeid. 
 
Uit: "Beleid inzake schuldhulpverlening", d.d. 12 september 1996: 
De gemeente heeft weliswaar niet de wettelijke verplichting om 
schuldhulpverlening aan te bieden, maar afhankelijk van inzicht en 
mogelijkheden wel een morele plicht om schuldhulpverlening aan te bieden. 
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Bovendien is het ook in het belang van de gemeente, omdat men anders 
uiteindelijk toch bij sociale zaken belandt. 
 
Uit: "Schuldhulpverlening: evaluatie, voortzetting 1999 en 
financieringswijze,", d.d. 7 april 1999: 
Op 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in 
werking getreden. Volgens deze wet dient voorafgaand aan een verzoek bij de 
rechtbank tot een wettelijke saneringsregeling, aan de schuldenaar een 
minnelijk traject aangeboden te worden. Indien een minnelijk traject 
strandt, dient de gemeente een verklaring af te geven waarin de reden wordt 
vermeld waarom een minnelijk akkoord niet tot de mogelijkheden behoort. 
Gemeenten kunnen voor de uitvoering van die taak een instelling 
mandateren. De gemeente Zeewolde heeft bij besluit van 13 oktober 1998 het 
CBI (Centraal Budgetterings Instituut) gemandateerd om deze taak met 
ingang van 1 december 1998 voor onbepaalde tijd uit te voeren. 
 
4. Instellingen  
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland 
 
5. Doelstelling 
Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van inwoners van Zeewolde 
en daarmee het voorkomen van maatschappelijk ongewenste situaties, zoals 
ontruiming van de woning, afsluiting van gas, water en elektra en 
beeindiging van verzekeringen, als gevolg van financiële problemen. 
 
6. Doelgroep  
Uit: "Schuldhulpverlening: evaluatie, voortzetting 1999 en 
financieringswijze,", d.d. 7 april 1999: 
De hulpverlening voor schulden die door de gemeente Zeewolde wordt 
gefinancierd, is bestemd voor inwoners van Zeewolde die in een zodanige 
problematische schuldsituatie verkeren, dat zij zelf -zonder hulpverlening- 
gelet op het besteedbare inkomen geen oplossing kunnen vinden voor de 
aflossing of beheersing van de schulden. 
 
7. Beoogd effect en termijn waarop 
Grotere financiële zelfredzaamheid van inwoners van Zeewolde en 
geen of zo weinig mogelijk ontruimingen, afsluitingen van gas, water en 
elektra,  beëindigingen van verzekeringen als gevolg van 
schuldenproblematiek.  
 
8. Functies en producten 
Functies: 
- dienstverlening 
- voorlichting 
- hulpverlening 
 
Producten: 
- Voorlichting ter voorkoming van schuldenproblematiek 
- Schuldsaneringhulpverlening en -begeleiding 
- Budgetbeheer 
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- Inloopspreekuur 
- Afgifte van verklaringen (dat schuldenregeling niet minnelijk tot stand is 

gekomen) 
 
9. Prestaties 
De producten moeten centraal worden aangeboden en eenvoudig 
toegankelijk zijn voor alle inwoners van Zeewolde. 
Het inloopspreekuur moet zijn gelokaliseerd in het centrum van Zeewolde. 
(eventueel andere prestaties in overleg met de instellingen te bepalen) 
 
10.  Kwaliteit van het aanbod 
Per kwartaal wordt gerapporteerd over het aantal in behandeling zijnde 
schuldsanering- en budgetbeheerszaken, de doorlooptijden, de beëindigde 
zaken en reden van beeindiging, de doeltreffendheid van de hulpverlening. 
 
11. Subsidiegrondslag 
De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (CBI) is het enige 
subsidiabele initiatief. 
In overleg met de instelling nader te bepalen. 
 
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget 85% loongevoelig en 15% 
prijsgevoelig is. 
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