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Geachte Adviesraad Sociaal Domein Druten, 

 

In deze brief geven wij een reactie op uw advies over de Evaluatie van de preventie en 

vroegsignalering van schulden van 26 maart 2020. 

 

U geeft aan blij te zijn met de aandacht die wij besteden aan vroegsignalering en 

preventie van schulden. Ook kunt u zich vinden in veel van de voorgestelde activiteiten. 

 

Tot op heden hebben de energiemaatschappijen niet mee gedaan aan het aanleveren van 

meldingen van achterstanden op grond van het Convenant. Als reden hiervoor werd 

aangegeven dat het ondoenlijk is voor deze maatschappijen om voor verschillende 

gemeenten op grond van verschillende afspraken meldingen aan te leveren.  

Vanaf de zomer maken wij bij de vroegsignalering gebruik van collectief aangeleverde 

meldingen van achterstanden door energiemaatschappijen op grond van hun wettelijke 

meldingsplicht. Deze meldingen verwerken we zelf in het matchingssysteem.  

We verwachten dat met de invoering van de gewijzigde Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening ook landelijk uniforme afspraken gemaakt worden over aanlevering 

van meldingen. Na invoering van de wetswijziging per 1 januari 2021, zijn alle 

energiemaatschappijen verplicht om achterstanden te melden bij de gemeente.  

 

De pilot Vroegsignalering is voor ons een leerproces. We zijn nog steeds zoekende naar 

de meest efficiënte aanpak van meldingen van achterstanden. Er is het afgelopen jaar 

veel ervaring opgedaan die we het komende jaar weer gebruiken om een nog hoger 

bereik van mensen met achterstanden te realiseren.  

Een belangrijke constatering is, dat het resultaat van Vroegsignalering staat of valt met 

het leggen van contact met de inwoner. De persoon die de huisbezoeken doet moet de 

vaardigheden en kwaliteiten hebben om dit contact te leggen. Wij blijven zoeken naar de 

meest gekwalificeerde persoon voor het uitvoeringsteam. 

 

De workshops over toeslagen zijn gehouden in Wijchen. Uw suggestie om dit voortaan 

breder uit te dragen nemen we mee. Mogelijk kunnen wij in de toekomst ook inwoners 

van Druten attenderen op deze workshops of deze zelf in Druten geven.   

 

contactpersoon 

Lies Beekmans 

t 088 432 7323 

 

ons kenmerk 

Z/20/043046 

 



 

 

Wij zijn het eens met uw conclusie dat het oplossen van schulden van jongeren altijd 

maatwerk is en dat opvoeders daarbij ook een rol spelen.  

 

U pleit ervoor om bij de beoordelingen in het kader van schuldhulpverlening uit te gaan 

van het besteedbaar loon in plaats van het bruto-netto loon. Voor het berekenen van de 

aflossingscapaciteit en het vrij te laten bedrag in het kader van schuldregelingen zijn 

landelijk geldende afspraken. Het is niet mogelijk om hiervan in het kader van een 

minnelijk traject af te wijken. 

 

U pleit ervoor de beoordelingsprocedure van de schuldhulpverlening in Wijchen ook in 

Druten toe te passen. Daarbij gaat u ervanuit dat er in Druten sprake is van een 

wachttijd van maanden.  

Binnen de gemeente is geen sprake van een wachtlijst voor schuldhulpverlening. Na een 

melding worden burgers binnen een week benaderd door de schuldhulpverleners van de 

gemeente.  

 

Momenteel vindt onderzoek plaats naar de harmonisatie van schuldhulpverlening in 

Druten en Wijchen. Insteek van het harmonisatieproces is te komen tot een voor de 

burger zo ideaal mogelijk proces. Op voorhand is niet aan te geven hoe dat proces eruit 

komt te zien. We houden u op de hoogte van de vorderingen van het 

harmonisatieproces.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Burgemeester en wethouders van Druten, 

 

De secretaris,        De burgemeester, 

 

Dhr. A.P.J.M. Litjens   Mevrouw C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


