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Geachte leden van de adviesraad Sociaal Domein,

In juni hebben wij uw raad advies gevraagd over het beleidskader Schuldhulpverlening. Op 27
juni hebben wij hierover gesproken met de adviesgroep Werk, bijstand en minimabeleid. In

juli heeft u ons daarover advies uitgebracht. Allereerst dank daarvoor. Hieronder gaan wij op
uw adviezen in.
De Wmo-raad advisee¡t daarom het voorliggende concept beleidskader niet goed te keuren
en gaat graag in gesprek om tot een beleid te komen waar het belang van de burger voorop
staat.
Voor de totstandkoming van dit concept beleidskader hebben we een uitgebreid traject
doorlopen met professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij schuldenproblematiek.
Daarnaast zien we voldoende mogelijkheden om het beleidskader in het belang van onze
inwoners uit te voeren. Wij hebben hierover al een gesprek met u gevoerd en toegelicht dat
het college dit advies dan ook niet overneemt.
De Wmo-raad adviseeft van bovenstaande rapporten de aanbevelingen en conclusies over
te nemen in het beleidskader Schuldhulpverlening.
Het college dankt u voor het toesturen van deze rappoften. Bij de totstandkoming van dit
beleidskader waren nog niet alle rapporten beschikbaar. Wij zijn op de hoogte van de
aanbevelingen en zullen ze waar mogelijk meenemen in de uitvoering.
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De Wmo-raad adviseert, zodra het beleidsplan Schuldhulpverlening binnen de gemeente
Oss

helder is, deze informatie inclusief verantwoordelijkheden en reactietermijnen, in een

communicatieplan met de burgers te delen.
Het beleidskader is op 14 juli door de gemeenteraad vastgesteld en is dus openbaar. Op dit
moment werken wij aan een publieksversie, die wij eind oktober ruim zullen verspreiden.
De Wmo-raad verzoekt geinformeerd te worden over de evaluatie van Schuldhulpverlening
periode 2012-2016.
Bij de start van de beleidsontwikkeling hebben we met betrokkenen uitgebreid teruggekeken
op het vorige beleidskader. Daarnaast hebben we voor de ontwikkeling van het nieuwe
beleidskader gekozen voor een brede vertegenwoordiging van professionals en vrijwilligers díe
zich met schuldenproblematiek bezig houden. Daarin is ook de ervaring van de afgelopen
periode meegenomen. Zo stond in het vorige beleidskader het Tilburgskwadrant centraal,
maar in de praktijk werd dit eerder een belemmering dan een hulpmiddel. Doordat we
uitgingen van een indeling in risicogroepen was er in het vorige beleidskader te weinig ruimte

voor maatwerk. Deze ruimte biedt het nieuwe beleidskader wel.
Wij hebben niet gekozen voor een aparte evaluatie over de període 20t2-20L6, maar hebben
de ervaringen van de afgelopen periode kort aangegeven in het beleidskader en meegenomen

bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid.
De Wmo-raad verzoekt actuele cijfers te mogen ontvangen per
va

n onderstaande

pa

1

juli 2015 en per 1 juli 2016

rameters.

- aantal huishoudens in de Schuldhulpverlening
- aantal huishoudens met (risico) op problematische schulden
- aantal huishoudens met problematische schulden
- aantal minima met bijzondere bijstand voor beschermingsbewind/curatorschap
- aantal klanten in een regulier SHV-traject
- aantal nieuwe instroom in een regulier SHV-traject

- aantal lopende schuldregelingen
- aantal gestarte schuldregelingen
- aantal schone lei na 3 jaar sanering (WSNP)
- aantal succesratio afgeronde SHV-trajecten

- aantal Jongvolwassenen met schulden (excl. DUO)
- aantal geweigerde cliënten voor Schuldhulpverlening
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- aantal met te hoge vaste lasten
- aantal met inkomensdaling
- aantal met te hoge zorgkosten

- aantal recidive
De Wmo-raad verzoekt om halfjaarlijks op de hoogte te worden gehouden van
bovenstaande

pa

rameters.

Het college gebruikt de reguliere kanalen zoals de managementrappoftages, jaarrekening en

begroting om de voortgang van onze dienstverlening op schuldhulpverlening te volgen. Deze
cijfers zijn via de bestuurlijke informatie van de gemeenteraad beschikbaar voor iedereen. Wij
zullen deze met u bespreken in het reguliere overleg van de adviesgroep Werk, bijstand en
minimabeleid.
De Wmo-raad advÍseert in het beleidskader Schuldhulpverlening beleid op te nemen voor

ZZPêrs, ex- zelfstandige ondernemers en mensen met een eigen woning. Deze doelgroepen
worden wel genoemd, maar hiervoor wordt geen specifiek beleid omschreven.
Iedereen met financiële problemen kan terecht bij schuldhulpverlening. Onze dienstverlening
voor ZZP-ers is echter nog niet toereikend. We willen graag meer doen. Om dat goed in te
richten hebben we een werkgroep gevraagd om met ons mee te denken. Om die reden is dat
beleid nog niet uitgewerkt.
'Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn
financiën in balans zijn op zowel korte als op lange termijn'. Dat is niet alleen op het moment
dat iemand zelf al zijn geldzaken kan regelent maar ook dat iemand weet wanneer hij hulp
zou moeten inroepen. Financieel zelfredzaam zijn gaat dus niet alleen over het in balans
brengen van de inkomsten en uitgavent maar ook over het kunnen vinden van de juiste

informatie. Om financieel zelfredzaam te zijn of te worden is ook een positieve houding
noodzakelijk. Dat betekent bijvoorbeeld geen korte termijnvisie hebben, niet
verleidingsgevoelig zijn en wel behoefte hebben aan sparen. De Wmo-raad adviseeft
rekening te houden met de financiële zelfredzaamheid van de burger, en hiervoor
ondersteuning aan te bieden.
Het college herkent zich in het bovenstaande en zal dit advies ter harte nemen bij de

uitvoering van het beleidskader.
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In het concept beleidskader worden de sociale teams vaak genoemd. In de kernen van de
gemeente Oss zijn de sociale teams niet overal bekend. De Wmo-raad adviseert de
gemeente een communicatiecampagne op te starten waarvoor de burger de sociale teams kan
benaderen en waar bij de burger o.a. op de hoogte wordt gebracht van waar de sociale teams
bereikbaar zijn.
Het college neemt dit advies ter harte. Op dit moment wordt er gewerkt aan de communicatie

en zichtbaarheid van de sociale teams.
Uit onderzoeken blijkt dat veelal laag opgeleide en laaggeletterde mensen gebruik maken van
de Schuldhulpverlening, De Wmo-raad advíseert de gemeente in begrijpelijke taal naar de
burger te communiceren, schriftelijk dan wel mondeling.
Op dit moment wordt gewerkt aan een bewustwordingscampagne. In de uitingen wordt

nadrukkelijk rekening gehouden met laaggeletterdheid. Daarvoor zijn we onder andere in
gesprek met DTV en zijn we onlangs een taalnetwerk gestart. Laaggeletterdheid heeft op alle
beleidsterreinen onze aandacht. Daarnaast schrijven wij al onze beleidsnotities in klare taal.
De Wmo-raad ontvangt signalen dat de burger nog te vaak worden weggestuurd bij
aanmelding voor Schuldhulpverlening. De Wmo-raad adviseert de burger niet zonder
gegronde reden weg te sturen en te registreren in verband met monitoring, De Wmo-raad

adviseert de start aanvraagprocedure duidelijk vast te leggen, namelijk op dit moment is
onduidelijk wanneer er sprake is van een aanvraag Schuldhulpverlening en dus op welk
moment de beslistermijnen beginnen te lopen. Is dat het moment waarop een cliënt zich
meldt bij de gemeente of is dat het moment waarop cliënt een schriftelijk aanvraag indient?
Het college herkent zich niet in signalen dat inwoners te vaak worden weggestuurd. Uiteraard

dient een inwoner wel aan de voorwaarden te voldoen. We zullen inwoners waar mogelijk
helpen om aan die voorwaarden te voldoen. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van een inkomen

of het in kaart brengen van de schulden. De beslistermijnen gaan pas lopen wanneer de
inwoner een schriftelijke aanvraag indient. Dat gebeurt tijdens een intakegesprek. Voor die

tijd wordt samen met de inwoner gekeken naar zijn situatie en krijgt deze hulp om
benodigde gegevens aan te leveren.

de

De Wmo-raad advíseeft het invoeren van een verwijsplicht van de gemeente in het geval
de gemeentelijke Schuldhulpverlening de cliënt weigert.
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Wij gaan uit van maatwerk: iedere aanvraag is weer anders en vraagt om een andere aanpak.
Wanneer wij een inwoner niet kunnen helpen, zullen wij altijd proberen te zorgen voor warme
overdracht naar een andere instantie. Uw advies om een verwijsplicht in te voeren, nemen we
dan ook niet over.

In het beleidskader wordt veel gesproken over'hoe' dit te bereiken. De Wmo-raad adviseeft
de'hoe'zaken nader uit te werken,
De Wmo-raad adviseert het beleid meer af te stemmen op de uitvoering.
Het beleidskader geeft aan binnen welke kaders het college gaat werken aan de
schuldenproblematiek. Hoe we dat precies gaan uitvoeren wordt samen met professionals en

vrijwilligers in werkgroepen uitgewerkt.
De Wmo-raad adviseert te bewerkstelligen dat alle betrokken partijen (Werk en Inkomen,
Maatschappelijk Werk, GGZ, Novadic-Kentron, Samen Kracht Oss, ONS-welzijn, WMO,
Starters Succes Oss, Schuldhulpmaatjes Jong, Schuldhulpmaatjes en sociale teams) een
ìdentiek verhaal vertellen over Schuldhulpverlening. Dit geldt voor de basisinformatie.
Het college heeft in dit beleidskader een bewustwordingscampagne opgenomen. Deze
campagne is in mei met de betrokken professionals en vrijwilligers besproken en wordt op dit
moment door een werkgroep verder uitgewerkt.
De Wmo-raad adviseert gemeentelijke belastingen kwijt te schelden voor mensen met
weinig geld en die een laag inkomen hebben.
Gemeentelijke belastingen en de normen voor kwijtschelding worden vastgesteld door de

Zij bepalen de normen in opdracht van de
verschillende gemeentes die hierin samenwerken, waarbij zij rekening moeten houden met de
BSOB, belastingsamenwerking Oost-Brabant.

belastingwetgeving. De individuele gemeenten waarvoor de BSOB de uitvoering doet, bepalen
zelf de invulling van de (beperkte) beleidsvrijheid. Daarin zitten 2 gemeentelijke keuzes:

1.
2.

Uitgangspunt is kwijtscheldingsnorm van 100o/o van de toepasselijke bijstandsuitkering.
Kwijtschelding ook mogelijk voor kleine zelfstandigen.

Voor het overige is kwijtschelding van gemeentebelastingen niet te beinvloeden, omdat dit
rijksbeleid is waarvan je niet mag afwijken. Het gaat daarbij om de inkomens- en
vermogensnormen. In Oss maken wij maximaal gebruik van de kwijtscheldingsmogelijkheden.
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De Wmo-raad

advlæefi verbinding te leggen met de zorg ln relatle tot de

signaleringsfunctle,
Wij zullen dit advies meenemen in de uiWoering.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sille Dohmen

via s.dohmen@oss.nl

.

Namens burgemeester en

C.P.W. van Geffen
Wethouder Werk en

tel: 14 O4L2 of

