
 

 
Geacht college van burgemeester en wethouders,  

In ons gevraagd advies d.d. 14-09-2018 aangaande het beleidsplan Schuldhulpverlening 
2018-2020 hebben wij geadviseerd een extra instrument met betrekking tot de 
schuldhulpverlening te onderzoeken.  

Wij gaven het volgende aan: 
“Als er sprake is van meerdere schulden bij verschillende schuldeisers, lopen de schulden 

vaak verder op omdat er niet op tijd betaald kan worden. Denk aan boetes bij 

incassobureaus of het CJIB voor de verkeersboetes. Ook de hoge rentes die o.a. 

postorderbedrijven rekenen bij afbetalingsregelingen, zorgen voor een stijging van de 

schuldenlast. Ook zorgt de post en het contact met de verschillende schuldeisers voor veel 

stress. Als de gemeente alle schulden van iemand overneemt en voldoet, dan heeft dat het 

voordeel dat de schuldenlast niet verder oploopt en de betrokkene heeft alleen nog maar met 

de gemeente van doen als schuldeiser. Indien men een uitkering heeft van de gemeente kan 

de aflossing van de schuld via inhouding op de uitkering plaatsvinden en als er sprake is van 

een betaalde baan kan de aflossing via een loonbeslag gebeuren.” 

In uw reactie op ons advies gaf u in uw brief d.d. 17-10-2018 aan: 

“U adviseert te onderzoeken of overname van schulden door de gemeente een instrument 
kan zijn als er meerdere schulden bij verschillende schuldeisers zijn. In den lande zijn er al 
voorbeelden van gemeenten die in bepaalde situaties schulden overnemen om op die 
manier rust en een overzichtelijke situatie te creëren. Het verdient zeker nader onderzoek in 
welke situaties dit een passend instrument kan zijn. Wij houden uw raad graag op de hoogte 
van de vorderingen die wij na vaststelling van de plannen door de gemeenteraad in Druten 
hopen te bereiken. “ 

De adviesraad heeft bij een beleidsmedewerker nagevraagd wat de stand van zaken is met 
betrekking tot dit toegezegde onderzoek. Uit het mailcontact werd duidelijk dat dit onderzoek 
nog niet heeft plaatsgevonden. Er wordt aangegeven dat de focus ligt op de pilot vroeg-
signalering en preventie van schulden. Bij doorvragen werd daar nog aan toegevoegd dat de 
beleidsmedewerker door alles wat zij in haar takenpakket heeft, gedwongen is om prioriteiten 
te stellen en een onderzoek naar overname van schulden past niet in haar 
prioriteitenplanning. 

De Adviesraad Sociaal Domein constateert dat er bijna een jaar na de toezegging van een 
onderzoek, nog steeds geen zicht is op wanneer dat onderzoek nu feitelijk gaat plaatsvinden.  
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We hebben uit eerdere contacten met o.a. wethouder van Elk vernomen dat het instellen van 
de werkorganisatie Druten Wijchen veel heeft betekend voor de medewerkers en heel wat 
voeten in de aarde heeft gehad, maar we hebben ook begrepen dat men op dit moment weer 
op volle sterkte is qua fte's. 

Graag vernemen wij van u wanneer wij de uitkomsten van het toegezegde onderzoek mogen 
verwachten. 

 

 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door:  
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter;  
 

 

 

 

 

Dhr. A. van der Meer, secretaris; 
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