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Geadviseerd besluit
1. De verordening beslistermijn vroegsignalering vaststellen.

Toelichting op beslispunten
Per 1 januari 2021 is de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking 

getreden. De Wgs verplicht gemeenten bij verordening te bepalen binnen welke termijn de 

gemeente na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor een 

schuldenregeling in aanmerking komt. De Wgs regelt dat inwoners met problematische schulden bij 

gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. 

Het uitgangspunt is dat schulddienstverlening breed toegankelijk is. Daarbij is van belang dat het 

voor de inwoner duidelijk is binnen welke termijn, na het vaststellen van de hulpvraag, wordt 

besloten of degene voor een schuldenregeling in aanmerking komt. Om deze reden is bij de 

genoemde wetswijziging in navolging van het advies van de Nationale Ombudsman voorgesteld 

een wettelijke termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de 

hulpvraag moet besluiten of iemand voor een schuldenregeling in aanmerking komt. De termijn 

gaat lopen vanaf het moment dat de hulpvraag in een gesprek is vastgesteld. We streven er daarbij 

naar, zo snel mogelijk, na het eerste contact, de hulpvraag vast te stellen. Wanneer de hulpvraag 

daadwerkelijk is vastgesteld, dient binnen 8 weken een beschikking te worden afgegeven. Niet 

alleen burgers dienen zich aan wettelijke termijnen te houden. Ook van een dienende overheid mag 

verwacht worden dat zij op een verzoek van een burger binnen een redelijke, door de raad in een 

gemeentelijke verordening vastgestelde, termijn reageert.

Beoogd effect
Het vaststellen van de verordening beslistermijn vroegsignalering zodat er duidelijkheid is voor 

inwoners die een verzoek tot schuldsanering hebben ingediend.

Kader
Wijziging Wet gemeentelijke schulpverlening.
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Argumenten
1.1. Door de beslistermijn vast te stellen in deze verordening voldoen we aan de eisen van 

artikel 4a, derde lid, van de Wgs. 

Volgens de Wgs moet de gemeente binnen maximaal acht weken, na het vaststellen van de 
hulpvraag, een beschikking geven over het aanbod.

1.2. Op dit moment ontvangen inwoners ook binnen acht weken na het eerste gesprek een 
beschikking. 

De verordening heeft geen invloed op de werkwijze van de schulddienstverlening in de gemeente
Renkum. Op dit moment worden de beschikkingen ook binnen de acht weken 
afgegeven. We streven ernaar om iedere inwoner met een hulpvraag zo spoedig mogelijk 
een aanbod te doen.

Kanttekeningen
1. Een kortere termijn dan de 8 weken is niet werkzaam voor de consulent.

Een kortere beslistermijn vaststellen is wel toegestaan. Toch is het voorstel om in de verordening 
de beslistermijn op maximaal acht weken te bepalen. De termijn van 8 weken sluit aan bij de 
algemene wet bestuursrecht. Het vastleggen van een kortere beslistermijn dan 8 weken is niet 
werkbaar. De consulent moet namelijk diverse onderdelen nagaan waarvan het belangrijk is dat dit 
op een zorgvuldige wijze gebeurt. Uiteraard streven we ernaar dat de termijn waarin de burger 
helderheid heeft zo kort mogelijk is. Daarnaast is het van belang dat ook bij drukke(re) tijden de 
schulddienstverlening ervoor moet zorgen dat er binnen acht weken een beslissing wordt genomen.

Draagvlak
Het betreft hier een procedurele vaststelling van een beslistermijn. De verordening wordt voor 
advies aan de Adviesraad Sociaal Domein verzonden.

Aanpak/Uitvoering
De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 

Communicatie
Na de vaststelling van de Verordening beslistermijn vroegsignalering wordt deze 

op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Juridische consequenties
Deze verordening is uitgesloten van bezwaar en beroep. Tegen de beschikkingen die op grond van 
de Wgs worden genomen staat wel bezwaar en beroep open.

WMO-aspecten
Niet van toepassing.
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Gezondheid
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1.  Verordening beslistermijn vroegsignalering.
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