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Geadviseerd besluit
1. Nota Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025 vaststellen.

Toelichting op beslispunten
De aanleiding voor het Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025 is 
tweeledig:

 Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 januari 2021
Sinds 1 januari 2021 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de Wet op de gemeentelijke 
schuldhulpverlening (Wgs). De belangrijkste wijzigingen zijn het uitbouwen van de 
vroegsignalering en de ondersteuning van schulddienstverlening aan ondernemers. Door de 
inwoner tijdig te bereiken en hem op een passende manier ondersteuning te bieden, kan 
escalatie van financiële problemen vaak voorkomen worden. Hierdoor blijven gevolgen voor 
de inwoner en de maatschappij beperkt1.

 Integrale schulddienstverlening
De andere aanleiding voor deze nota is de wens om het integrale karakter van de 
schulddienstverlening verder uit te bouwen. Dit is belangrijk vanwege de verwevenheid van 
schulden met problemen op andere levensgebieden. Binnen de beleidsgebieden re-
integratie, schulddienstverlening en het minimabeleid werken we hecht samen om 
armoede te voorkomen, en waar nodig verzachten en bestrijden. Het gaat daarbij niet 
alleen om het oplossen van schulden, maar ook om de omstandigheden die een rol spelen 
in het ontstaan en voortduren van de schuldsituatie. Deze integrale samenwerking wordt 
verder doorontwikkeld.

Het is onze ambitie om te voorkomen dat inwoners financiële problemen krijgen of dat schulden 

problematisch worden. Deze schulden kunnen namelijk een grote impact hebben op het leven van 

inwoners en de maatschappij. Het doel is om (problematische) schulden te voorkomen. Wanneer er 

toch (problematische) schulden zijn, die schulden samen met de inwoner op te lossen, ervoor te 

zorgen dat de inwoner zelfredzaam wordt en voortaan uit de schulden blijft.

1 De NVVK: Leidraad Vroegsignalering uit 2015 rekent voor dat elke € 1,60 geïnvesteerd in preventie en 
vroegsignalering een besparing van € 2,90 oplevert op andere kosten.
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Beoogd effect
De in deze beleidsnota genoemde activiteiten zijn gericht op: 

Voldoen aan de wettelijke verplichtingen en duidelijkheid verschaffen aan de manier waarop wij 

inwoners met problematische schulden gaan ondersteunen met vroegsignalering.

Kader
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de raad minimaal eens in de vier jaar 

een beleidsplan schulddienstverlening vaststelt.

Argumenten
Met het vaststellen van de Nota Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 2021-2025: 

 sluiten wij aan bij de wettelijke taak om iedere 4 jaar een beleidsplan schulddienstverlening 
in onze gemeente vast te stellen. Met dit beleidsplan geven wij vorm en inhoud aan de 
integrale schulddiensetverlening in onze gemeente;

 breiden wij de vroegsignalering uit met alle vastelastenpartners. Door deze uitbreiding van 
de vroegsignalering komen inwoners met (problematische) schulden sneller in beeld 
komen. Dat heeft een preventieve werking;

 schulddienstverlening bieden aan ondernemers;

 sluiten wij aan bij de maatschappelijke veranderingen in onze gemeente, en daarmee bij de 
de hulpvraag en de behoefte van de inwoners. Dit doen we door flexibel beleid mogelijk te 
maken.

Kanttekeningen
1. De huidige aanbesteding schulddienstverlening loopt tot 1 januari 2022. 

Het is onduidelijk of de kostenraming met een nieuwe overeenkomst standhoudt. De kosten 
voor schuldregelingen zoals die genoemd staan in de financiële paragraaf van de 
beleidsnota zijn gebaseerd op de huidige afspraken met de Kredietbank Nederland. Deze 
overeenkomst loopt af per 1 januari 2018 en is verlengt tot 1 januari 2022. 

2. De gemeente kan niet alle (problematische) schulden bij inwoners voorkomen.
Als gemeente kunnen wij slechts aan de zijlijn invloed uitoefenen op de financiële armslag 
die inwoners met (problematische) schulden hebben. Wél kunnen wij inzetten op maximale 
financiële zelfredzaamheid van onze inwoners o.a. door preventieve maatregelen.

3. Onzekerheid rond de ontwikkelingen van corona.
We weten nog niet wat de gevolgen zullen zijn van de coronapandemie. Ook niet waar het 
gaat om economische gevolgen voor de inwoners. Er zijn voorspellingen dat corona grote 
impact zal hebben op de schuldenproblematiek van onze inwoners, tegelijkertijd lijkt de 
economie zich beter te herstellen dan werd verwacht.

Draagvlak
De conceptnota is besproken tijdens een netwerkbijeenkomst met de ketenpartners. Aan deze 
bijeenkomst hebben ook leden van de Adviesraad Sociaal Domein (hierna Adviesraad) 
deelgenomen. De netwerkpartners kunnen zich vinden in onze lijn. Deskundigen die bij dit voorstel 
betrokken zijn, zijn het eens met onze voorstellen.
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De beleidsnota is op hoofdlijnen vastgesteld. Na vaststelling van deze nota zal deze verder 

uitgewerkt worden in uitvoeringsplannen.

Communicatie
Communicatie over hoe wij vorm geven aan de integrale schulddienstverlening gaat via 
verschillende kanalen, waaronder de gemeentelijke website, onze netwerkpartners, en de 
minimafolder.

Financiële consequenties
In de meerjarenbegroting van de beleidsnota Integrale schulddienstverlening gemeente Renkum 

2021-2025 staan de budgetten vermeld. De ambities van deze nota zijn groot en de financiële 

middelen beperkt. Het huidige contract voor het uitvoeren van schuldenregelingen met de 

Kredietbank Nederland loopt af per 1 januari 2022. Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe 

aanbesteding. Het is op dit moment nog onduidelijk of de bedragen zoals vermeld in het 

beleidsplan bij een nieuwe overeenkomst standhouden. De insteek is om nieuwe contracten binnen 

de bestaande financiële kaders af te sluiten.

Het budget voor schulddienstverlening is in 2021 begroot op € 105.207. Op basis van de 

realisatiecijfers van voorgaande jaren is dit voldoende. Door de coronapandemie wordt een stijging 

voorspeld door de NVVK, zoals besproken in 4.3 in de beleidsnota (prognose). Het is niet mogelijk 

een harde prognose te geven anders dan deze die is gebaseerd op het huidige gebruik.

Juridische consequenties
Niet van toepassing.

WMO-aspecten
Het leven met (problematische) schulden zorgt ervoor dat het moeilijk is om te participeren in de 

samenleving. Meedoen kost nou eenmaal geld. We faciliteren de inwoner om (zoveel als mogelijk) 

op eigen kracht uit armoede en (problematische) schulden te komen. We ondersteunen inwoners 

die dat willen, tijdelijk die in staat zijn om zelf uit armoede en/of (problematische) schulden te 

komen en langdurig voor hen die dat niet kunnen. Met deze beleidsnota willen wij voorkomen dat 

inwoners met (problematische) schulden niet kunnen participeren, door inwoners die dat willen te 

ondersteunen.

Gezondheid
Het nieuwe beleidsplan heeft invloed op de schuldenproblematiek in onze gemeente. Inwoners met 
een laag inkomen en/of (problematische) schulden hebben financiële stress. Dit wordt verergerd 
door het feit dat er een taboe rust op het hebben van weinig financiële middelen en 
betalingsachterstanden of (problematische) schulden. Financiële stress heeft invloed op de 
gezondheid van mensen. Deze stress kan leiden tot bijvoorbeeld schaamte, eenzaamheid en 
andere gezondheidsklachten. Het hebben van weinig financiële middelen en/of (problematische) 
schulden maakt het moeilijk om deel te nemen aan de samenleving. Meedoen kost nou eenmaal 
geld. Hierdoor raken inwoners steeds verder geïsoleerd, wat slecht is voor het (mentale) welzijn van 
de inwoner.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Het alternatief is dat de gemeente de schulddienstverlening zelf gaat uitvoeren. Dit vraagt echter 

om een structurele uitbreiding van formatie en een investering van ICT-mogelijkheden en het in 

huis halen van kennis.
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