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Beslistermijn op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Tubbergen 2021.
Samenvatting van het voorstel
Op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening dient op basis van een verordening door de
gemeenteraad een termijn vastgesteld te worden waarbinnen een besluit moet worden genomen over het
wel of niet toekennen van schuldhulpverlening.
Het college heeft de raad verzocht de termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag voor
schuldhulpverlening vast te laten stellen op maximaal 8 weken.
Het streven (intern) is er opgericht om de aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Dit om oplopende
schulden te voorkomen. Uit de praktijk blijkt ook dat er eerder dan 8 weken op de aanvraag wordt besloten.
Daarnaast wordt er op individuele basis beoordeeld hoe snel iets afgehandeld moet worden. Uit ervaring
blijkt inmiddels dat bij spoedprocedures snel en adequaat wordt gehandeld. In sommige gevallen is deze
termijn wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij een complexe schuldensituatie.
Aanleiding voor het voorstel
In de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) is artikel 4a, derde lid, toegevoegd (als gevolg
van een door de Tweede Kamer aangenomen amendement van Peters en van Dijk). Aanleiding voor het
amendement was een advies van de Nationale Ombudsman om meer duidelijkheid te scheppen in
termijnen.
Dit artikel spreekt nadrukkelijk van een bij verordening vast te stellen termijn. Dit betekent dat de wet dus
bepaalt dat een termijn bij verordening moet worden vastgesteld. Deze termijn bepaalt binnen hoeveel tijd na
een eerste gesprek over de schuldenproblematiek er een besluit moet worden genomen over het wel of niet
toekennen van schuldhulpverlening c.q. schulddienstverleningstraject.
In artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht wordt reeds een beslistermijn genoemd. De toegevoegde
waarde dat deze termijn op basis van de WGS wordt bepaald is dat de gemeenteraad een kortere termijn
kan vaststellen. De bevoegdheid berust dus bij de gemeenteraad.
Beoogd resultaat van het voorstel
Het is voor de inwoner duidelijker binnen welke termijn wordt besloten of men voor schuldhulpverlening in
aanmerking komt.
Argumentatie
Het college van de gemeente Tubbergen stelt de raad voor om aansluiting te zoeken bij de Algemene wet
bestuursrecht en de termijn vast te stellen op maximaal 8 weken.
De reden hiervoor is dat het proces zorgvuldig uitgevoerd moet worden. Dit om de juiste hulpverlening in te
kunnen zetten.
Het streven (intern) is er opgericht om deze aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. Dit om oplopende
schulden te voorkomen. Uit de praktijk blijkt ook dat er eerder dan 8 weken op de aanvraag wordt besloten.
Daarnaast wordt er op individuele basis beoordeeld hoe snel iets afgehandeld moet worden. Uit ervaring
blijkt inmiddels dat bij spoedprocedures snel en adequaat wordt gehandeld. In sommige gevallen is deze
termijn wel noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij een complexe schuldensituatie.
Externe communicatie
Deze verordening is met de Adviesraad Sociaal Domein Tubbergen en de Kliëntenraad Almelo besproken.

Financiele paragraaf
Niet van toepassing
Uitvoering
Dit besluit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.
Evaluatie
Er hoeft hierover geen evaluatie plaats te vinden. Mocht er toch over het geheel een evaluatie plaatsvinden
dan zal de beslistermijn hier een onderdeel van zijn.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
In de gemeente Dinkelland is een zelfde voorstel voorgelegd.
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De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 januari 2021, nr. A;
gelet op het advies van de raadscommissie van 2 februari 2021;
gelet op artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
besluit
Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Tubbergen 2021.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 16 februari 2021
De raadsgriffier,

De voorzitter,

