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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Collectief Schuldregelen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we het volgende besloten: 
1. Aan te sluiten bij Collectief Schuldregelen en standaard in te stemmen met het 

schuldhulpverleningsvoorstel. 

2. In te stemmen met de aansluiting bij het Schuldenknooppunt. 

 
Toelichting 
De gemeente Tubbergen zet in op preventie en werkt aan het voorkomen van schulden, het sneller bereiken 
van mensen met schulden en bieden van effectieve hulp. In navolging van de inzet van 
schulddienstverleners en het project vroegsignalering sluiten we ons aan bij het Collectie Schuldregelen en 
het Schuldenknooppunt. Daarmee verwachten we schulden van inwoners sneller en effectiever aan te 
kunnen pakken en daarmee de inwoners sneller perspectief te geven op een schuldenvrije toekomst. 
 
Collectief Schuldregelen 
Met het Collectief Schuldregelen beogen we het aantal contactmomenten met schuldeisers terug te dringen. 
Bij Collectief Schuldregelen zijn vooraf afspraken gemaakt tussen gemeenten en (landelijke en 
regionale/lokale) schuldeisers. Het idee is dat deelnemende schuldeisers ongezien akkoord gaan met het 
voorstel van Schulddienstverlening waarbij een saneringskrediet wordt ingezet. Dit zorgt voor een 
versnelling van het proces. Klanten hebben hierdoor sneller perspectief. Voor de schuldeisers en 
schulddienstverleners is er minder administratieve rompslomp en de schuldeiser bespaart kosten. In 
bepaalde gevallen heeft een schuldeiser de mogelijkheid om te weigeren en niet akkoord te gaan met het 
voorstel, bijvoorbeeld bij fraude. 
  
Schuldenknooppunt 
Met het Schuldenknooppunt wordt een vereenvoudigd en gedigitaliseerde wijze van informatie-uitwisseling 
tussen schuldeisers en schulddienstverleners beoogd. Het Schuldenknooppunt is een digitaal platform waar 
op gestandaardiseerde wijze informatie wordt uitgewisseld door schulddienstverleners en schuldeisers. Dit 
betekent dat de opstart en doorlooptijd van een schuldregeling flink kan worden verkort. Deelname aan het 
Schuldenknooppunt geeft meer rust bij de klant, deze weet sneller of er een oplossing voor zijn schulden 
gevonden kan worden. Zowel de schulddienstverlener als schuldeisers besparen tijd doordat zij minder 
brieven en e-mail ontvangen en het een format is waarin verschillende portals en systemen bij elkaar komen. 
Het Schuldenknooppunt wordt zo ingericht dat Collectief Schuldregelen hier in past. 

 



 
Omvang schulden bij gemeente 
In 2019 bedroeg het saldo van de totale schuld van de gemeente in een schuldregeling € 900,00. 
Voor 2020 was dit een totaalbedrag van € 230,00. 
 
Financiering Collectief Schuldregelen 
Collectief Schuldregelen lokaal behoeft geen extra investering. Het vergt de inzet van beleidsadviseur(s) en 
medewerkers invordering als ook de inzet van schulddienstverleners. Samen met de Stadsbank wijzigen we 
de manier omtrent schulden regelen. Door minder contactmomenten en duidelijkere uitgangspunten maken 
we hier een sneller werkproces van. 
 
Kosten Schuldenknooppunt 
Bij minder dan 200 schuldendossiers per jaar, bestaan de aansluitkosten uit totaal eenmalig € 50,00. De 
gemeente Tubbergen had in 2019 9 schuldregelingen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


