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Amendement Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Inhoud van het amendement

1. Voorstel

U wordt voorgesteld om de tekst

Artikel 2. Beslistermijn 

De beschikking tot schuldhulpverlening dan wel de afwijzing ervan, zoals bedoeld in artikel 4a, 

eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt door het college gegeven binnen 

maximaal acht (8) weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van 

de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, heeft plaatsgevonden.

te wijzigen in

Artikel 2. Beslistermijn

De beschikking tot schuldhulpverlening dan wel de afwijzing ervan, zoals bedoeld in artikel 4a, 

eerste lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt door het college gegeven binnen 

maximaal zes (6) weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid van 

de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, heeft plaatsgevonden.

2. Aanleiding

Het vaststellen van de Verordening Beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Ridderkerk 2021.

3. Aspecten

Gemeenten hebben de vrijheid om binnen de (uiterste) wettelijke termijnen zelfstandige 

beleidskeuzes te maken en vast te leggen in de verordening zonder dat er rechtsongelijkheid 

ontstaat. 

Onder het eerste gesprek wordt verstaan het eerste gesprek na de aanmelding als bedoeld in 

artikel 4 lid 1 WGS gevoerd door de klantmanager SchuldHulpVerlening. 

De gemeente bekijkt op dit moment het proces, ook of de klantmanagers SchuldDienstVerlening 

de beschikking af zal gaan gaan geven of dat het afgeven van de beschikking gemandateerd blijft 

aan de uitvoeringsorganisatie die het Plan van Aanpak maakt.



Een beschikking geeft duidelijkheid aan de aanvragers of zij wel of niet worden toegelaten tot de 

schuldhulpverlening. Het wachten op een beschikking geeft veel (extra) stress in de huishoudens 

die schuldhulpverlening hebben aangevraagd. Mede doordat schuldeisers, deurwaarders en 

incassobureaus in die weken de druk opvoeren.

De gemeente Ridderkerk realiseert het afgeven van nagenoeg alle beschikkingen binnen een 

termijn van 6 weken. De voorgestelde termijn van zes weken valt binnen de maximaal toegestane 

termijn van acht weken.

Met deze aanpassing van de beslistermijn sluit de gemeente Ridderkerk beter aan bij de 

uitkomsten en adviezen zoals genoemd in het onderzoek van het samenwerkingsverband tussen 

Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG waaraan de gemeente 

heeft meegewerkt: “Gemeenten zetten de schouders eronder. Transitie naar effectieve stabilisatie 

vraagt om vergelijkbare data en sturing op klantbeleving. September 2019”. 

Wanneer de gemeente verzuimt om tijdig een besluit af te geven, kan een inwoner de gemeente 

in gebreke stellen. Dan krijgt de gemeente gedurende twee weken de gelegenheid om alsnog een 

besluit af te geven, pas daarna is een dwangsom verschuldigd (zie § 4.1.3.2 Algemene wet 

bestuursrecht).

4. Aanpak/Uitvoering

De verordening wordt aangepast.

De afspraken met PLANgroep worden passend bij de beslistermijn van zes weken.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

N.v.t.

De raadsleden, 

Arianne Ripmeester, PvdA Ridderkerk Ilse Verdiesen, VVD Ridderkerk

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr.206079

Behandeld in de raadsvergadering van 7 juni 2021

Samenvatting

Onderwerp is de beslistermijn voor het afgeven van de beschikking tot schuldhulpverlening. De 

raad wordt voorgesteld deze termijn op zes weken te stellen in plaats van 8 weken.



Uitslag stemming

Het amendement is verworpen.

Stemverhouding

Hoofdelijke stemming

Tegen: 14 (Breeman, Van der Duijn Schouten, Kardol, Kooijman, Kranendonk, Los, Mijnders, Van 

Neuren, Overheid, Rottier, Slaa, J. Stip, Westbroek, De Wolff)

Voor: 12 (Fräser, Kayadoe, Kloos, Van Nes – de Man, Nugteren, Ouwens, Piena, Rijsdijk, 

Ripmeester, Soffree, Verdiesen, Van Vliet)
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