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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Binnen het minimabeleid een effectieve, integrale en sluitende aanpak voor 
schuldhulpverlening voor de gemeenten Ridderkerk, Albrandswaard en indien mogelijk 
Barendrecht. 
  

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Een beleidsnota opstellen met een visie en doelstellingen op het gebied van 
schuldhulpverlening welke als basis dient voor de vraag welke dienstverlening de 
gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard aan de burgers kan bieden op dit gebied. 
Deze dienstverlening wordt vervolgens (mogelijk ook met Barendrecht) aanbesteed. 
Het doel is een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar. De ingangsdatum van het 
nieuwe contract is 1 januari 2012.  
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

Beide gemeenten missen binnen het minimabeleid een visie en beleidsdoelstellingen 
op het gebied van schuldhulpverlening waardoor een effectieve en sluitende aanpak 
voor schuldhulpverlening niet gegarandeerd is.   
 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Gezien het contract met de huidige contractant Daniels & Dekkers afloopt dient 
schuldhulpverlening opnieuw aanbesteed te worden. Dit is een geschikt moment om 
(gezamenlijk) een visie en doelstellingen te ontwikkelen om op basis daarvan de juiste 
dienstverlening aan te besteden.  
Daarnaast heeft het laatste kabinet Balkenende het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening’ ingediend bij de Tweede Kamer. Gemeenten krijgen in het voorstel 
de wettelijke taak om regie te voeren op schuldhulpverlening en toe te zien op de 
kwaliteit. Daarnaast dienen gemeenten integraal beleid te ontwikkelen. De behandeling 
van het wetsvoorstel is uitgesteld tot het nieuwe kabinet Rutte zich hierover heeft 
gebogen. De verwachting is echter wel dat gemeenten meer verantwoordelijkheid 
krijgen. Het opstellen van een beleidsnota sluit daarmee aan op de (verwachte) 
landelijke ontwikkelingen. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Landelijke ontwikkelingen 
Het kabinet gaat bezuinigen op schuldhulpverlening. Door de meer selectieve en 
gerichte toepassing van schuldhulpverlening en nazorg moet een structurele 
bezuiniging van € 20 miljoen gerealiseerd worden. Onduidelijk is op welke wijze deze 
bezuiniging doorgevoerd zal worden. In het verleden is ongeveer € 80 miljoen aan het 
gemeentefonds toegevoegd voor minima en schuldhulpverlening. Mogelijk wil het Rijk 
bezuinigen op deze post, maar het is ook mogelijk dat de regering (deels) doelt op de 
tijdelijke subsidieregeling.  
 
BAR-samenwerking 
Het beleid voor schuldhulpverlening wordt in BAR-verband afgestemd. Het is mogelijk 
dat de gemeente Barendrecht alsnog besluit schuldhulpverlening zelf uit te voeren. In 
dat geval zal de aanbesteding voor gemeente Ridderkerk en Albrandswaard uitgevoerd 
worden.  
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Dossieroverdracht 
Het is mogelijk dat de aanbesteding door een andere partij dan de huidige gewonnen 
wordt. Dit betekent dat een goede dossieroverdracht plaats moet vinden. De burger 
dient zo min mogelijk te merken van een eventuele overgang naar een andere partij. Dit 
wordt meegenomen in het programma van eisen van de aanbesteding.  
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

De afbakening van het project is bovenstaand omschreven.  
 
 
 

planning 27 januari Startnotitie in portefeuillehouderoverleg Ridderkerk en 
Albrandswaard 

15 februari 
 

Startnotitie naar B&W Ridderkerk  
Startnotitie naar B&W Albrandswaard 

24 maart 
14 maart 

Startnotitie naar de Raad in Ridderkerk 
Startnotitie naar de Raad in Albrandswaard  

2 augustus 
16 augustus 

Beleidsnota naar B&W Ridderkerk 
Beleidsnota naar B&W Albrandswaard 

1 september 
26 september 

Beleidsnota aanbieden aan de gemeenteraad van Ridderkerk 
Beleidsnota aanbieden aan de gemeenteraad van Albrandswaard 

September 2011 Start aanbesteding schuldhulpverlening 
Januari 2012 Gezamenlijk nieuw contract voor de uitvoering van 

schuldhulpverlening  
 
 
 
 
 
 
wie doet er mee?  
(participatie) 

 
Mocht de behandeling van de beleidsnota in het B&W of de Raad in de gemeenten tot 
wijzigingen leiden, dan wordt dit in samenwerking afgestemd en wordt in samenspraak 
de planning aangepast.  
 
Zowel de beleidsnotitie als de aanbesteding worden in BAR-verband afgestemd en 
(gedeeltelijk) samen uitgevoerd. De klantenplatforms van Ridderkerk en Albrandswaard 
worden voor beide stukken om advies gevraagd. Het doel is een integrale aanpak 
schuldhulpverlening waarbij alle partners die een rol (kunnen) spelen betrokken 
worden. De mogelijke rollen worden bij het opstellen van het beleid verkend en waar 
mogelijk in het beleid opgenomen.  
 

communicatie In september 2011 wordt de beleidsnotitie aangeboden aan de gemeenteraden van 
Ridderkerk en Albrandswaard. In het geval dat een nieuwe partij de aanbesteding wint 
zal dit gecommuniceerd worden met de cliënten schuldhulpverlening.   
 

evaluatie Er vinden twee evaluatiemomenten plaats. Het eerste moment vindt plaats na de 
formulering van het (gezamenlijk) beleid. Het tweede moment wanneer de 
aanbestedingsprocedure is afgerond.  
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Er wordt uitgegaan van ambtelijke tijd voor het opstellen van de beleidsnotitie, de 
aanbestedingstukken en de afstemming in BAR-verband.  
In Ridderkerk zijn de geraamde middelen voor schuldhulpverlening € 215.900,- per jaar. 
In Albrandswaard is voor schuldhulpverlening jaarlijks € 45.905,- geraamd.  
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Kosten 
De kosten worden voor beide gemeenten gedekt uit het minimabeleid. De gevolgen van 
de bezuinigingen van het Rijk zijn op dit moment nog niet bekend. Mocht de bezuiniging 
doorgevoerd worden op de post minima schuldhulpverlening dan zal bekeken moeten 
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worden welke middelen de gemeenten nog beschikbaar willen stellen voor 
schuldhulpverlening.  
 
Aanbesteding 
De ervaring met de prijs/kwaliteit verhouding door uitbesteding aan Daniels & Dekkers 
is goed. Er zijn voldoende partijen in de markt die schuldhulpverlening voor de 
gemeenten uit kunnen voeren. Het alternatief is schuldhulpverlening zelf uit te voeren. 
Dit wordt niet geadviseerd, omdat de gemeenten Ridderkerk en Albrandswaard geen 
gekwalificeerd personeel hebben op dit gebied.  
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