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Onderwerp 
Beleidskader schuldhulpverlening Ridderkerk 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. De voorgestelde beleidswijzing van het "Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011" vanuit het 
evaluatierapport schuldhulpverlening 2013 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief ter afdoening van de motie "budgetbeheer" 2013-153 
en de motie hiermee als afgedaan beschouwen. 

Inleiding 
In het "Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011" is opgenomen dat er jaarlijks aan de hand van 
de jaarrapportage van de uitvoerder PLANgroep geëvalueerd zal worden waarbij onderzocht moet 
worden of de beschreven doelen en resultaten zijn behaald. De uitvoerder PLANgroep is in april 2012 
gestart met de uitvoering van de schuldhulpverlening en heeft over 2013 voor het eerst een 
jaarverslag geleverd. Het jaar 2012 was een overgangsjaar hierdoor is er geen jaarverslag 
verschenen. Dit was in overleg met de gemeente. De evaluatie die nu wordt opgeleverd heeft 
betrekking op het uitvoeringsjaar 2013. Het evaluatierapport geeft aanbevelingen om de uitvoering 
schuldhulpverlening te verbeteren, ook de aanbevelingen van de rekenkamer Ridderkerk over de 
schuldhulpverlening zijn hierin meegenomen. Het rapport geeft tevens nieuwe doelstellingen waardoor 
het Beleidsplan 2011 op dit onderdeel wordt geactualiseerd. De motie over het budgetbeheer 
schuldhulpverlening (2013-153) is in het onderzoek meegenomen en wordt beantwoord in de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Beoogd effect 
De Evaluatie schuldhulpverlening over het jaar 2013 met de daarin opgenomen verbeterpunten vast te 
stellen en de wijzigingen van het "Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011" vast te laten stellen 
door de raad.  
U te informeren over de afhandeling van de motie "Budgetbeheer" 2013-153. 
 
Relatie met beleidskaders 
Participatie; er is advies gevraag aan het burgerplatform van Ridderkerk. Het advies over de inzet van 
intensieve nazorg is overgenomen en wordt verwerkt in het uitvoeringsbeleid. 
 
Argumenten 
1.1. Het "Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2011" en de uitvoering van de 
schuldhulpverlening is geëvalueerd over het uitvoeringsjaar 2013. De beschreven doelen en 
resultaten uit het beleid zijn onderzocht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal 
verbeterpunten en nieuwe doelstellingen. De verbeterpunten naar aanleiding van het onderzoek van 
de rekenkamer zijn hierin ook meegenomen.  
2.1 Tijdens de evaluatie is gebleken dat de doelstellingen van het Beleidsplan 2011 niet "smart" zijn 
geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). De doelstellingen zijn 
daarom opnieuw geformuleerd en in resultaten verwoord. Dit is een wijziging van het beleidsplan en 
wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. 
3.1. In de motie "budgetbeheer" (2013-153) is gevraagd om bepaalde acties die verband houden met 
de schuldhulpverlening. Dit is onder meer "verplicht budgetbeheer", "uitbreiding schuldhulpmaatjes" 
en beleidsmatig aandacht voor "ouderen" in onze gemeente. In de raadsinformatiebrief wordt 
antwoord gegeven op de gestelde vragen. Budgetbeheer is al verplicht en de schuldhulpmaatjes zijn 
recent uitgebreid. Aan Karaat is gevraagd waar er behoefte aan is bij ouderen. Er is door Karaat 



aangegeven dat er behoefte is aan het verhogen van inkomensgrens van minima. Veel ouderen 
hebben namelijk een klein pensioen waardoor het inkomen net iets hoger uitvalt dan de 110% van het 
minimum. Deze ouderen hebben dan geen recht op minimavoorzieningen. 
 
Overleg gevoerd met 
Het burgerplatform van Ridderkerk en de uitvoerders schuldhulpverlening zijn geraadpleegd. De 
aanbeveling van het platform op het gebied van "nazorg" wordt overgenomen. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De verbeterpunten en de nieuwe doelstellingen/resultaten worden in de uitvoering uitgezet. 
 
Evaluatie/monitoring 
De evaluatie maakt vast onderdeel uit van de beleidscyclus die voor schuldhulpverlening is 
vastgesteld. In de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening staat dat er om de vier jaar een nieuw 
beleidsplan moet worden vastgesteld. Daarom zal het Beleidsplan Schuldhulpverlening in 2015 
worden vernieuwd. Hiermee wordt gelijk een verbinding gemaakt met de overige 
ontwikkelingen/uitwerkingen van de drie decentralisaties. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De gewijzigde doelstellingen worden besproken met de uitvoerder PLANgroep en de klantmanager 
schuldhulpverlening. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Rapport Evaluatie schuldhulpverlening Ridderkerk 2013 (105124) 
2. Rapport Jaarverslag PLANgroep 2013 (105125) 
3. Motie budgetbeheer 2013-153 (105126) 
4. Advies Burgerplatform schuldhulpverlening  (105127) 
5. Antwoordbrief Raadsinformatie motie budgetbeheer 2013-153 (105128) 
6. Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2011 (105129) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


