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Betreft

Uw advies over  het  Bele idsplan Schuldhulpver len ing
2013-2016

Geachte heer  Goudr iaan,

Het advies van de Wmo/Wwb-adviesraad over het Beleidsplan Schuldhulpver-
len ing 2013-2016 is  op 26 oktober  2012 ontvangen.  Wi j  waarderen uw snel le
reactie gezien de korte termijn waarop uw advies is gevraagd. onderstaand
treft u onze reactie aan,

Punt 3: de concrete vertaling naar de praktijk is summier, bij veel doelstellin-
gen zou beter uitgewerkt kunnen worden hoe dat bereikt gaat worden.
In het  be le idsplan z i jn  de kaders van de schuldhulpver len ing in  Ouder-Amste l
aangegeven. Deze kaders dienen door de gemeenteraad te worden vastge-
ste ld .  Het  ver ta len van de doels te l l ingen naar  de prakt i jk  l ig t  op u i tvoerend
niveau en za l  na beslu i tvorming door  de raad verder  worden u i tgewerkt .

Punten 4 to t  en met  B,  12 to t  en met  14 en punt  18:  met  de door  u genoem-
de part i jen bestaat al contact en in het kader van de vroegsignalering zullen
wi j  nadere afspraken met  e lkaar  maken.

Punt  9:  In  het  weekblad voor  Ouder-Amste l  van 1B ju l i  2012 is  door  de ge-
meente tekst  opgenomen d ie door  Humani tas is  aangeleverd.  Daarnaast  is
Humanitas is contact gebracht met de Vri jwil l igersvacaturebank van Coheren-
te voor het werven van vri jwi l l igers.

Punt  11:  uw suggest ie  om op meerdere manieren laagdrempel ig  in  contact  te
komen met  schuldhulpver len ing za l  worden meegenomen b i j  de u i twerk ing
van het  be le idsplan.

Punt  15:  het  inzet ten van bewindvoer ing kan n iet  zomaar gebeuren a ls  het
niet goed gaat. Voor bewindvoering moet een verzoek worden gedaan bi j  de
kantonrechter. U vindt meer informatie over dit onderwerp op de onderstaan-
de website van het ministerie:
http://www. r i j  ksoverheid. n l /onderwerpen/cu ratele- bewind-en-
m€ntorschap/cu ratele- bewind -of- mentorscha o-aa nvragen

Punt  16:  In  d ie  geval len waar in  eerst  aan de gedragskant  een verander ing
moet  p laatsv inden b l i jven de schulden l iggen totdat  de gedragsverander ing
(verslaving onder controle, medici jntrouw bij  GGZ problematiek) heeft plaats-
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gevonden, Ti jdens de gedragsverandering is wel sprake van stabil isatie en
worden de inkomsten en uitgaven in evenwicht gebracht door budgetbeheer
en/of budgetbegeleiding en/of betal ingsregeling en/of beschermingsbewind.
Na de gedragsverandering kan pas aan schuldbemiddeling worden gewerkt.

Punt 17: schuldhulpverlening aan zelfstandigen in ouder-Amstel is vanaf
2011 mogeli jk geworden. Door de crisis nemen de aanvragen door zelfstandi-
gen toe. De gemeente wil de beschikbare middelen effectief inzetten en heeft
bi j  4.2 onder 6 opgenomen welke resultaten zullen worden gemeten en jaar-
l i jks bi j  de evaluatie van het preventieplan worden opgenomen. Mocht hiertoe
aanleiding zi jn dan zal het col lege een nieuw besluit over de beschikbare
middelen nemen.

Afsluitend geeft u in uw brief aan dat u het op pri js stelt om een advies in te
dienen t i jdens de inspraakronde. Er is echter besloten af te zien van de in-
spraakronde, omdat het beleidsplan een uitwerking is van de wettel i jke ka-
ders uit de Wet gemeentel i jke schuldhulpverlening. Het beleid heeft invloed
op de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners van de gemeente. om-
dat het gaat om kwetsbare burgers heeft de gemeente de Wmo/Wwb-
adviesraad gevraagd advies uit te brengen. Mocht u nog opmerkingen hebben
of suggesties wil len doen dan kunt u dat per e-mail doen bi j  mevrouw p.M.p.
van den Heuvel .  Haar  e-mai ladres is  heuvel@ouder-amste l ,n l .

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

M.T.J. Blankers-Kasbergen
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