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Gemeente Duiven 
T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 6 
6920 AA  DUIVEN 
 
Duiven, 14 juli 2021 
 
Ons kenmerk : 2021-015/MJ/KS/vf 
Uw kenmerk : Z/21079770/201508212 
Betreft  : Adviesaanvraag ‘Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Duiven 2021’ 
 
Geacht College, 
 
De adviesaanvraag ‘Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Duiven 2021’ van 13 april 2021 
heeft de Raad voor Sociaal Domein Duiven pas op 3 juni 2021 ontvangen, waardoor wij niet kunnen 
voldoen aan het gevraagde advies voor 1 juni 2021. De Raad voor Sociaal Domein Duiven en de 
werkgroep Participatie geven u hierbij het gevraagde advies met een aantal vragen en aanvullende 
aandachtspunten. 
 
Ons advies is als volgt opgesteld:  
- onze vragen en aandachtspunten 
- het gevraagd advies. 

 
Beleidsregels Schuldhulpverlening 
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Op basis van 
deze kaderwet richten gemeenten hun beleid met betrekking tot de schuldhulpverlening in. De 
gemeenteraad heeft op 7 mei 2019 het ‘Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019-2022’ vastgesteld. Als 
Raad van Sociaal Domein Duiven vinden wij het belangrijk dat de inwoners weten welke rechten en 
inspanningsverplichtingen zij hebben en dat zij weten dat de gemeente verplichtingen aan de 
bewoner op mag leggen. 
 
Aandachtspunten 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert het College van burgemeester en wethouders om 
- Na beëindiging van het schuldhulptraject op basis van maatwerk nazorg te plegen om de cliënt in 

zijn nieuwe situatie te ondersteunen en recidive te voorkomen. 
- Het klantonderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld de eerste klantervaring na 18 maanden van het 36 

maanden durende schuldhulpverleningstraject en binnen 1 tot 3 maanden na het 
schuldverleningstraject. 

- De samenwerking met externe partners aan te gaan, zoals SchuldHulpMaatje en Bureau Sociaal 
Raadslieden, zodat inwoners weten bij welke organisaties zij ondersteuning en advies kunnen 
krijgen en weten waar zij met hun vragen terecht kunnen. 
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- Op een heldere en begrijpelijke manier de inwoners regelmatig informeren over de 
mogelijkheden van schuldhulpverlening. 

 
Vragen 
- Wordt er een klantenonderzoek uitgevoerd? En zo ja, op welke manier en met welke frequentie? 

Zo nee, wat is hier de reden van? 
- Vindt er nazorg/huisbezoek door de contactambtenaar/consulent plaats? 
- Hoe en in welke mate is het contact met SchuldHulpMaatje? Wat kan deze organisatie betekenen 

en wat bieden zij als ondersteuning de vrijwilligers aan? 
- Is er voor en tijdens het intakegesprek aandacht voor mogelijke laaggeletterdheid, analfabetisme, 

functionele beperkingen in dit geval lichamelijke en psychische gezondheid? 
- Welke relatie is er met de verdere ontwikkeling van de notitie ‘Samen Sterk’? 
 
Advies 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert positief op de adviesaanvraag ‘Beleidsregels 
Schuldhulpverlening gemeente Duiven 2021’ met inachtneming van de aandachtspunten en verzoekt 
het College om zo spoedig mogelijk een antwoord te geven op de gestelde vragen, zodat de Raad 
voor Sociaal Domein Duiven voor de vaststelling door de gemeenteraad hierop naar het College kan 
reageren. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Participatie via ons 
ambtelijke secretaris Vrougje Fikke, e-mail info@rvsdd.nl of vroug.fikke@fiksem.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
voorzitter 
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