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Onderwerp

Raadsinformatiebrief d.d. 10 december 2021 Afdoening motie verkorten beslistermijn 
schuldhulpverlening 

Aanleiding

In de raadsinformatiebrief staat dat de aantallen in feite te laag zijn om daar conclusies 
uit te trekken.

Doel bespreking beraad

Duidelijk bij welke aantallen/periode wel goede conclusies getrokken kunnen worden en 
in de commissie te polsen hoe de commissieleden aankijken tegen het verlengen van het 
onderzoek naar bijvoorbeeld 6 of 8 maanden om een goed inzicht te krijgen en conclusies 
te trekken. 

Omschrijving

De SGP en de ChristenUnie zijn, net als andere fracties, een groot voorstander van een 
snelle beschikking indien een schuldhulpverlening traject aangevraagd moet worden. 
Want de deurwaarder kan zomaar ineens op de stoep staan en als dan geen beschikking 
van een schuldhulpverleningstraject overlegd kan worden kunnen de problemen alleen 
maar groter worden. En dan hebben we het nog niet eens over de psychosociale 
aspecten die dan ook nog om de hoek komen kijken.  

Daarnaast is de SGP en de ChristenUnie een groot voorstander om de wettelijke 8 weken 
termijn om te buigen naar een ambitie termijn van 4 weken en met Plangroep afspraken 
te maken de beschikkingen sneller afgegeven kunnen worden. 

Om beter inzicht te krijgen zoals in de RIB staat is een langere periode van meten nodig. 
Vandaar dat de SGP en de ChristenUnie fracties graag wil dat, het meten van de periode 
hoelang het verkrijgen van een beschikking, verlengd zal worden naar een periode van 6 
tot 8 maanden. De raad kan na deze periode samen met het college in overleg over hoe 
de cijfers geduid moeten worden. En vervolgens ook welke aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden.

De SGP en de ChristenUnie hebben de volgende vragen aan de portefeuillehouder:

1. Wil de wethouder de ‘meting’ zoals in motie 2021-103 verlengen naar een totale 
periode van 6 tot 8 maanden en de gemeenteraad middels een 
raadsinformatiebrief uiterlijk in augustus 2022 de resultaten bekend maken?

2. Welke aanvullende maatregelen moeten/kunnen volgens u genomen worden om 
wachttijden te verkorten?


