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1. Inleiding
1.1 Achtergrond

In 2017 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van
beleid en uitvoering van schuldhulpverlening. De onderzoeksvraag luidde:

Hoe doeltreffend en doelmatig is het gemeentelijke schuldhulpverleningsbeleid
en de uitvoering daarvan en op welke punten kan worden verbeterd?

De aanbevelingen luidden:
1. Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de effectiviteit
van het beleid:
a. Het aantal personen (of gezinnen) met problematische schulden
b. Het aantal personen dat een beroep doet op schuldhulpverlening (bij de gemeente zelf
en bij de Kredietbank)
c. De doorlooptijden
d. Het aantal en percentage dat de eindstreep haalt
e. Het aantal en percentage dat na een eerder traject opnieuw hulp vraagt
f. De kosten voor beschermingsbewind
Evalueer vervolgens haverwege de beleidsperiode (eind 2018) het beleid.
2. Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en
gemeten.
3. Overweeg een herinvoering van enkele fysieke loketten, laagdrempelig.
4. Zorg voor aandacht voor ondernemers, meer dan in het huidige systeem.
5. Onderzoek de oorzaken van de stijging van de kosten voor beschermingsbewind.
6. Zorg dat uitvoerenden regelmatig met elkaar in gesprek gaan: de medewerkers van de
gebiedsteams met de vrijwilligers en bespreek mogelijke verbeterpunten in de praktijk.
7. Zorg ervoor dat het vier-ogen-principe wordt toegepast, om ongelijke behandeling te
voorkomen.
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8. Stel criteria op voor de kwaliteit van zowel de gemeentelijke dienstverlening als die van
Kredietbank en bewindvoerders. Meet en evalueer de uitkomsten, om verbeteringen te kunnen
doorvoeren.
9. Koppel uiterlijk eind 2017 aan de raad terug d.m.v. agendering (en niet d.m.v. actieve
informatievoorziening) op welke wijze het college aan deze aanbevelingen invulling heeft
gegeven.

Alle aanbevelingen, behalve de aanbeveling voor invoering van fysieke loketten, zijn toen
overgenomen.
Na twee jaar is het thema nog steeds maatschappelijk zeer relevant. Op 9 februari 2019 bracht de
Nationale Ombudsman opnieuw een rapport uit over de problematiek, waarin hij constateert dat de
overheden nog niet veel hebben verbeterd als het gaat om invorderen van schulden. Een goed
moment om te onderzoeken wat de gemeente met de aanbevelingen van de rekenkamer uit 2017
inmiddels heeft gedaan.

1.2 Doelstelling, onderzoeksvragen & onderzoeksmethoden
Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen van toen zijn
opgevolgd en wat de eventuele resultaten van die opvolging zijn. De centrale onderzoeksvraag nu
luidt dan ook:

In hoeverre zijn de aanbevelingen van het onderzoek naar schuldhulpverlening
uit 2017 opgevolgd en welke effecten zijn er vast te stellen?

Dit doen we door het uitvoeren van een quick scan. Dat wil zeggen dat wij geen literatuuronderzoek
doen en geen normenkader vaststellen. Er zijn interviews afgenomen met diverse belanghebbenden.
Daarnaast zijn recente relevante documenten bestudeerd en raads- en commissievergaderingen
teruggekeken.
De bevindingen uit dit materiaal zijn in dit rapport weergegeven.
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2. Bevindingen uit de deskresearch1
Op woensdag 27 juni 2018 is een notitie geagendeerd als actieve informatie en besproken in
de commissie Boarger en Mienskip die een tussenstand (‘evaluatie’) meldt inzake de
schuldhulpverlening, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de rekenkamer in het
rapport uit 2017.
De gemeente volgt nu – in deze notitie – een landelijk gebruikt vijf-fasen-model.

In de uitgebreide notitie worden voor elke fase diverse (nieuwe) activiteiten en verbeteringen
genoemd. Hieruit blijkt dat er veel aandacht is voor het onderwerp. Er is o.a. aandacht voor
laaggeletterdheid (maar het moet nog meer worden, aldus de notitie) en voor ondernemers,
het vier-ogen-principe wordt toegepast, de ‘gesloten rekening’ wordt gebruikt en Mobility
Mentoring wordt ingezet. Ook worden diverse cijfers gepresenteerd in het rapport over
bewindvoering via bijzondere bijstand, status ban schuldenregelingen 2011 t/m 2016 en
ondernemers in de schuldhulp.
De notitie gaat ook concreet in op de aanbevelingen van de rekenkamer uit 2017. Kortweg als
volgt:
1. Inzicht in effectiviteit: in 2019 wordt een nieuw regiesysteem ingevoerd. In dit systeem
kunnen cliënten beter worden gevolgd en kunnen rapportages worden opgesteld.
Daarnaast start het college de komende jaren een aantal effectiviteitsonderzoeken.

2. Evalueer het beleid: met deze notitie wordt daaraan invulling gegeven.

3. Gebruiksvriendelijk systeem: het regiesysteem zou hieraan moeten voldoen.

4. Aandacht voor Ondernemers: er is een pilot Starpunt Ondernemers en inzet van De
Friese Zaak (voor administratieve ondersteuning ondernemers). Daarnaast wordt met
Zuidweg&Partners nader overlegd over ondersteuning van ondernemers met schulden.
1

Voor een goed begrip van de hele context zijn ook andere documenten bestudeerd (bijv. van de Nationale
Ombudsman), maar die worden hier niet direct besproken. (Zie literatuurlijst).
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5. Oorzaken kostenstijging beschermingsbewind: oorzaken zijn geanalyseerd. Een
belangrijke oorzaak was de verruiming van toegang tot beschermingsbewind. Voor SWF
had dat als effect circa 480 huishoudens extra een bewindvoerder konden krijgen.
Daarnaast was er een eenmalige stijging van de tarieven met 40% (van wege een nieuwe
tariefstructuur). Verwacht wordt dat de kosten zich nu stabiliseren.

6. Uitvoerenden regelmatig met elkaar in gesprek:
netwerkpartners; men weet elkaar beter te vinden.

er

is

meer

contact

met

7. Vier-ogen-principe: wordt nu strikt toegepast.

8. Kwaliteitscriteria: positief cliëntervaringsonderzoek; gebiedsteams krijgen gemiddeld
een 7,2 van de respondenten ten aanzien van Participatie.( N.B. Dit betreft een
onderzoek uit 2017 naar de gebiedsteams voor het gehele sociale domein, dus niet
toegespitst op schuldhulpverlening.) De kwaliteit van de Kredietbank is geborgd via de
NVVK. Kwaliteit van professioneel bewindvoerders wordt getoetst door de rechter. Het
college wil de rol van de gemeente op dit punt versterken.
9. Koppel aan de raad terug d.m.v. agendering: De bespreking van de notitie in de
commissie leidde tot verwarring. De commissieleden waren in de veronderstelling dat er
later een tussenevaluatie zou volgen; deze notitie was echter bedoeld als
tussenevaluatie.
Naar aanleiding van deze bespreking is een aantal toezeggingen gedaan:
 Nadere informatie te verstrekken over de werking van Mobility Mentoring
 Informatie te overleggen hoe de gebiedsteams het doen met de schulddienstverlening
(kengetallen, resultaten)
 De suggestie om ‘vrijwilligers inhoudelijke cursussen te laten doen’, over te nemen
 De actieve info zoals die nu voorligt te agenderen voor de commissievergadering van
19 september 2018 en hierbij tegelijkertijd de toezegging over het overleggen van
informatie over hoe de gebiedsteams het doen met de schulddienstverlening te
betrekken.
De toegezegde informatie over Mobility Mentoring is verstrekt d.m.v. een
informatiebijeenkomst op 13 november 2018. Diverse belangengroepen waren hierbij
aanwezig. Meerdere respondenten gaven tijdens het gehouden interview aan dat zij het een
goede bijeenkomst vonden.
In de notitie zijn cijfermatige overzichten opgenomen. Hieruit blijkt dat de kosten en het
aantal personen voor bewindvoering via bijzondere bijstand zich lijken te stabiliseren. Ook de
doorverwijzingen naar de Kredietbank voor schuldenregelingen lijken zich te stabiliseren.
Cijfers over het daadwerkelijke aantal personen met problematische schulden binnen de
gemeente zijn er niet; de cijfers die er wel zijn, zijn berekend op grond van cijfers van het
CBS.
Een agendering van het onderwerp op 19 september in de commissie Boarger en Mienskip,
zoals toegezegd op 27 juni 2018, heeft niet plaatsgevonden.
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De Nationale Ombudsman heeft onderzocht hoe diverse gemeenten presteren in de
schuldhulpverlening, in een vervolg op zijn rapport “Een open deur” uit 2018. Voor SúdwestFryslân waren de conclusies:

In het bijzonder kwam naar voren dat het persoonlijke aanmeldgesprek niet altijd binnen 5
werkdagen werd gevoerd en dat een afwijzing van een aanvraag voor schuldhulp niet altijd
schriftelijk wordt gegeven. Overige punten werden wel als goed beoordeeld. Beleidsregels
vormen geen belemmeringen.
Overigens wordt hierbij opgemerkt dat alleen als op alle aspecten ‘goed’ is gescoord, de
conclusie luidt dat de uitvoeringspraktijk voldoet aan het normenkader van de Nationale
Ombudsman.
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3. Bevindingen uit de interviews
In de interviews stond de onderzoeksvraag (zie pag. 6) centraal. Er is een groepsgesprek
geweest met raadsleden. Daarnaast zijn individuele gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijk wethouder, de gemeentesecretaris, twee beleidsambtenaren en
vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties. In de interviews zijn de aanbevelingen per
stuk besproken. Soms werden daarbij ook aanpalende onderwerpen benoemd. Per
aanbeveling worden hieronder de bevindingen uit de in maart, april en juni 2019 gehouden
interviews weergegeven. Het is een weergave van de meest relevante zaken, zonder
commentaar van de rekenkamer. In het volgende hoofdstuk worden deze bevindingen met de
deskresearch samengevoegd tot conclusies.
1.Verschaf jaarlijks aan de raad informatie waarmee de raad inzicht krijgt in de
effectiviteit van het beleid
Raadsleden geven aan dat zij behoefte hebben aan concretere cijfers over gegevens, zoals
door de rekenkamer in zijn rapport uit 2017 genoemd. Sturingsinstrumenten en monitoring
worden gemist. Zij zijn kritisch op het college. Zij hebben vooral behoefte aan cijfers, die
het effect van het beleid kunnen laten zien.
Met betrekking tot levering van en inzicht in cijfers merkt de wethouder het volgende op:
Mensen die bij ons bekend zijn, worden gemonitord. Het blijft echter lastig, omdat er altijd
mensen onzichtbaar blijven. Liever benoemen we het beoogde effect en kijken we naar
kwalitatieve ontwikkelingen. Geen maatpak in de zin van harde doelstellingen, maar
doorontwikkeling met behulp van methodieken. De wethouder noemt voorbeelden als Mobility
Mentoring en samenwerkingsafspraken met o.a. de Rabobank. Ook de ambtenaar geeft aan
dat nu wordt ingezet op stabiliteit en financiële rust en daarna gedragsverandering, met
ondersteuning: “Daar waar er sprake is van problematische schulden wordt zo snel mogelijk
getracht de (financiële) schaarste op te heffen, door de schuld te regelen, toeslagen aan te
vragen, beslagvrije voet te corrigeren, etcetera.”
Hoewel harde cijfers ontbreken, bestaat bij de Cliëntenraad WWB de indruk dat het aantal
gezinnen met problematische schulden niet is afgenomen. Er wordt gesignaleerd dat de
problemen complexer worden en de schulden vaak meervoudig zijn. Ook UGS ziet dit beeld.
Raadsleden zien de richting en het vasthouden aan een duidelijke lijn en focus niet.
Sommigen ervaren steeds nieuwe initiatieven en hebben liever dat eerdere initiatieven
worden afgemaakt. Anderen merken op dat het tijd nodig heeft voordat beleid effect heeft.
En men realiseert zich dat mensen met schulden pas in beeld komen als het eigenlijk al te
laat is.
De ambtelijke respondenten geven aan dat de richting in december 2016 is vastgesteld in het
beleidsplan “Samen-Werken aan Schulden”. Zij schatten in dat circa 25% van het aantal
personen met problematische schulden bij de gemeente in beeld zijn. Zij willen inzetten op
brede netwerksamenwerkingsverbanden met o.m. vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke
organisaties, onderwijs en werkgevers en zo meer inwoners bereiken. Hoewel de
schuldhulpverlening openstaat voor alle inwoners, geldt dat inwoners met schulden zich
schamen voor de ontstane situatie en vaak te lang wacht om ondersteuning te vragen, volgens
de ervaringen van de geïnterviewde ambtenaren.
Sommige raadsleden vragen zich af of er nu wel echt iets verandert. “Zitten wij niet teveel
vast in het systeem? Wij zouden praktischer en dichter bij de mensen moeten zijn, meer
ruimte gebruiken.”
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2.Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen, waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd en
gemeten
Het eerder toegezegde regiesysteem voor medewerkers is ten tijde van het onderzoek nog
niet ingevoerd, maar wordt in de loop van 2019 ingevoerd, wordt door meerdere
respondenten bevestigd. De werking hiervan zal pas in 2020 echt kunnen worden beoordeeld,
geeft de gemeentesecretaris aan.
3.Overweeg herinvoering van enkele fysieke loketten
Deze aanbeveling hebben het College en de Raad niet overgenomen. De fysieke loketten zijn
op een andere manier voorzien, bijvoorbeeld in de bibliotheek, aldus de wethouder.
Raadsleden doen de suggestie om ook scholen te gebruiken voor dit doel. In Sneek is
weliswaar op twee scholen op gezette tijden een gebiedsteammedewerker aanwezig, maar
dit is bij veel mensen onbekend. Uit interviews met o.a. de Cliëntenraad WWB blijkt dat
mensen nog steeds behoefte hebben aan meer fysieke toegang dan nu wordt geboden. Op de
website van de gemeente wordt niet aangegeven waar gebiedsteammedewerkers te vinden
zijn.
Een respondent merkt op dat er een ‘voorzichtige verbeterslag’ is gemaakt met de toegang.
Mensen hebben nog steeds schaamte. Men vindt het jammer dat de inloopplaats voor mensen
in de bijstand er niet meer is. Wel is op Marktstraat 8 onlangs het Súdwesthus geopend, een
loket voor alle inwoners met al hun vragen. UGS merkt hierover op dat deze locatie voor
sommige mensen zou afschrikken omdat het te mooi zou zijn.
De toegang tot schuldhulpverlening via het telefonische kanaal is nog steeds moeizaam,
ervaart de Cliëntenraad WWB. De telefooncomputer moet via spraakherkenning begrijpen
waar de beller naar op zoek is. Vaak werkt dat niet goed.
Gebiedsteammedewerkers bezoeken wel actief diverse bijeenkomsten in de hele gemeente,
waardoor de zichtbaarheid toeneemt.
De gebiedsteammedewerkers komen voornamelijk bij mensen thuis. Dit gebeurt pas nadat er
een vraag is. I.v.m. privacy mag men niet ongevraagd naar mensen toe gaan. Soms doet men
dat toch, als er vermoeden is dat mensen echt geholpen moeten worden.
Een respondent merkt hierbij overigens op, dat gebiedsteammedewerkers ook zaken laten
liggen bij huisbezoek. “Soms kun je zo zien dat er iets echt niet in orde is. De gemeente heeft
in een bepaalde situatie alleen een scootmobiel geadviseerd terwijl iedereen kon zien dat het
een puinhoop was. Dat er veel schulden waren.”
4.Zorg voor aandacht voor ondernemers, meer dan in het huidige systeem
Ondernemers krijgen o.a. aandacht via het Startpunt Ondernemen en de Bijzondere Bijstand
Zelfstandigen. Volgens de wethouder zijn er mensen in dienst genomen om ondernemers te
helpen (vooral zzp’ers die in de schulden verkeren). Gegevens over het effect hiervan zijn
niet voorhanden.
Er is wel een stijging te zien van het aantal cliënten bij Zuidweg&Partners. Dat zou kunnen
betekenen dat ondernemers (ZZP’ers) beter worden bereikt, zo wordt opgemerkt. Daarnaast
wordt genoemd dat via de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) er aan
levensvatbare bedrijven een krediet verstrekt kan worden om de schulden te saneren
ondernemers die nog tijd nodig hebben om hun bedrijf te beëindigen kunnen ondersteund
worden met een uitkering.
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Verder wordt door de ambtenaren gemeld dat ondernemers met schulden worden aangemeld
bij schuldhulpbureau Zuidweg & Partners. De kosten hiervoor worden in eerste instantie
voorgeschoten door de gemeente waardoor er geen (financiële) drempel is voor de
aanmelding. Later wordt beoordeeld of de kosten kwijtgescholden worden of in rekening
gebracht worden. In de praktijk betalen alleen de ondernemers die een krediet via het Bbz
ontvangen.
5.Onderzoek de oorzaken van de stijging van de kosten voor beschermingsbewind.
In de tussenevaluatie heeft de gemeente de oorzaken onderzocht, zo melden de ambtenaren;
dit is in de vorige paragraaf al genoemd.
De kosten voor beschermingsbewind vinden meerdere raadsleden nog steeds hoog; kunnen
mensen met schulden niet goedkoper worden geholpen? De wethouder merkt hierover op, dat
de (her)-invoering van de systematiek van de gesloten rekening goed werkt. Ook de
Cliëntenraad WWB constateert dit. Dit voorkomt dat mensen in de bewindvoering
terechtkomen. De Cliëntenraad WWB ziet ook dat er minder mensen bij de Kredietbank
terechtkomen, doordat de gemeente meer zelf oplost.
Anderzijds merkt een respondent op dat het aantal doorverwijzingen naar de Kredietbank
hoger zou kunnen zijn als meer mensen bereikt zouden worden. Of de stabilisering van de
kosten van beschermingsbewind en het aantal klanten bij de Kredietbank in alle gevallen dus
als positief te duiden is, is onzeker. Het aantal mensen dat via gebiedsteams al vroeger in het
proces wordt geholpen is nog niet te meten.
Overigens wordt door alle respondenten opgemerkt dat bewindvoerders niet altijd uit het
goede hout zijn gesneden. Zo kan het zijn dat een bewindvoerder niet of niet op tijd betaalt.
Mensen blijven daardoor in de problemen of raken zelfs nog dieper in de schulden. De
gemeente heeft daar nauwelijks invloed op. Er wordt wel een voorbeeld genoemd waarbij op
basis van meerdere signalen de gemeentelijk toezichthouder in actie is gekomen en met
meerdere betrokkenen de signalen bij de Rechter heeft neergelegd. Betrokken bewindvoerder
heeft vervolgens zijn taak neergelegd.
En – vooral de grootste - bewindvoerders worden actief benaderd om zoveel mogelijk samen
op te trekken. Dat werkt positief, aldus een respondent.
6.Zorg dat uitvoerenden regelmatig met elkaar in gesprek gaan: de medewerkers van de
gebiedsteams met de vrijwilligers en bespreek mogelijke verbeterpunten in de praktijk.
Respondenten van zowel gemeente als vrijwilligersorganisaties geven aan dat er goed
onderling contact is. Een van de activiteiten was de informatiebijeenkomst op 13 november,
waar alle relevante partijen aanwezig waren. De Cliëntenraad WWB betreurt minder dan
voorheen te zijn betrokken bij overleggen op het gebied van schuldenproblematiek. Volgens
de ambtelijke respondenten zijn er in de afgelopen periode geen formele documenten
verschenen voor inspraak en advies door de Cliëntenraad WWB. Er zijn meer gebiedsgerichte
lokale overleggen opgericht, zo wordt door hen aangegeven. De samenwerking tussen de
gemeenteambtenaren en vrijwilligers wordt door de Cliëntenraad WWB wel als positief
ervaren.
Alle respondenten geven aan dat er veel initiatieven zijn waarin wordt samengewerkt en dat
de samenwerking is verbeterd in de afgelopen periode.
O.a. vrijwilligers van UGS werken veel samen met de gebiedsteams, ook in bezwaar- en
beroepsprocedures (waarbij de vrijwilliger een cliënt helpt in een procedure tegen een
beslissing van de gemeente). Wel geeft men aan dat medewerkers soms lastig te bereiken
zijn. Daarnaast vinden vrijwilligers dat gebiedsteammedewerkers pro-actiever regelingen
zouden kunnen aanbieden (denk aan de minimaregeling of het kindpakket). De ambtelijke
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respondenten geven aan dat met de werkwijze van de brede vraagverheldering alle
leefgebieden aan bod komen. “Wanneer de financiën niet in balans zijn, worden de in- en
uitgaven in balans gebracht inclusief het aanvragen van inkomensaanvullende voorzieningen.”
In de samenwerking met gebiedsteams komen soms ook andere dingen aan licht. Zo wordt
genoemd dat het vermogen om een situatie bij de cliënt goed in te schatten er niet altijd is.
Er wordt daarbij niet altijd uitgegaan van vertrouwen, merkt de respondent van UGS op. Er
wordt een voorbeeld genoemd van een individuele inkomenstoeslag bij ontheffing van de
arbeidsverplichting. “Wij dachten dat als je een uitkering aanvraagt er dan iemand van het
gebiedsteam komt. Maar nu komen er twee handhavers, die een formulier van intrekking al
bij zich hebben.”
Bij raadsleden bestaat de indruk dat de gebiedsteams nog erg aan het zoeken zijn. Kunnen zij
straks goed overweg met het nieuwe regiesysteem, vraagt men zich af.
7.Zorg ervoor dat het vier-ogen-principe wordt toegepast, om ongelijke behandeling te
voorkomen
Wethouder en ambtenaar geven aan dat dit nu consequent wordt toegepast. De complexe
casussen worden breed besproken. De AVG wordt hier niet als beperking ervaren. In het
keukentafelgesprek wordt gevraagd om toestemming voor het delen van gegevens.
Zodra sprake is van een problematische schuldensituatie, wordt een specialist erbij gehaald.
Er
zijn
vijf
gediplomeerde
gespecialiseerde
gebiedsteammedewerkers
voor
schuldhulpverlening en twee medewerkers zijn in opleiding. Daarnaast zijn er extra fte’s
vrijgemaakt voor innovatie en preventie in dit domein, zo geeft de ambtenaar aan.
8.Stel criteria op voor de kwaliteit van zowel de gemeentelijke dienstverlening als die van
Kredietbank en bewindvoerders. Meet en evalueer de uitkomsten, om verbeteringen te
kunnen doorvoeren.
Bij punt 1 is al gemeld dat de wethouder liever inzet op de juiste inspanningen dan op het
opstellen van criteria. ”Doorontwikkeling zit niet in meten maar in methodieken”, aldus de
wethouder. Naast het instrument van Mobility Mentoring wordt genoemd samenwerking met
Rabobank en werkgevers voor o.a. signalering van loonbeslag: “eerste hulp bij schulden”.
Er wordt door de ambtenaar gepleit voor ruimte en capaciteit bij de gebiedsteams om te
werken aan preventie en stress sensitieve dienstverlening. Ruimte om te kunnen ontwikkelen
en innoveren.
De wethouder geeft aan dat aanvragers binnen 24 uur een afspraak hebben in dezelfde week.
De respondent van UGS meldt dat er binnen twee weken ‘zaken gedaan kan worden’. Voordat
de zaken echt op de rails staan voor cliënten duurt het veel langer, zo wordt aangegeven.
Denk aan betalingsregelingen met schuldeisers of het stoppen van invordermaatregelen.
Daarnaast wordt aangegeven dat bij beslaglegging op de bijstandsuitkering de gemeente het
beslag gewoon uitvoert. Volgens de respondent houdt de gemeente zich hierbij niet aan de
beslagvrije voet en geeft het gemeentelijke administratieteam geen signaal naar de
schuldhulpverlening. Het gaat hierbij volgens de ambtenaren om beslagen die worden gelegd
door derden (deurwaarders) op uitkeringen die door de gemeente worden verstrekt. “De
gemeente is gehouden aan het uitvoeren hiervan en heeft hierin geen bewegingsvrijheid. Als
er wordt geconstateerd dat het beslag te hoog is dan wordt de inwoner geadviseerd contact
op te nemen met de beslaglegger om dat te wijzigen. Voordat de deurwaarder beslag legt
probeert hij contact te leggen met de cliënt om zoveel mogelijk rekening te houden met de
situatie. Mocht dit contact niet lukken dan legt de deurwaarder beslag. Het gebiedsteam
wordt desgewenst ingeschakeld.”
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Zoals al gesteld bij punt 5 is het lastig voor de gemeente om invloed uit te oefenen op de
kwaliteit van bewindvoerders.
9.Koppel uiterlijk eind 2017 aan de raad terug d.m.v. agendering (en niet d.m.v. actieve
informatievoorziening) op welke wijze het college aan deze aanbevelingen invulling heeft
gegeven.
Zoals in de vorige paragraaf al is gemeld, heeft de wethouder middels actieve
informatievoorziening de raad op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Tijdens de
bespreking in de commissie van 27 juni 2018 was onduidelijkheid over de status van de
informatie en de evaluatie.
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4. Conclusies
Zowel uit de raadsnotitie als uit de interviews blijkt dat nog steeds veel aandacht is voor het
onderwerp schuldhulpverlening. De aanbevelingen van de rekenkamer zijn serieus genomen
en aan alle aanbevelingen2 is op een of andere manier opvolging gegeven. Uit het
evaluatierapport en uit de interviews blijkt dat er veel inspanning wordt geleverd. (Voor een
overzicht van het totaal, zie bijlage).
Halverwege 2019 wordt een nieuw regiesysteem in gebruik genomen, waarmee meer inzicht
in de cijfers kan worden verkregen. Het zal nog zeker een half jaar duren voordat er cijfers
gegenereerd kunnen worden, zo is de verwachting van de gemeentesecretaris.
Er bestaat een verschil van mening tussen Raad en College over de waarde en het gebruik van
cijfers. Raadsleden willen graag cijfers hebben over bijvoorbeeld aantallen inwoners met
problematische schulden, aantal inwoners dat bij de gemeente aanklopt voor hulp,
doorlooptijden schuldhulpverlening, aantallen en percentage dat opnieuw hulp vraagt na een
eerder schuldhulptraject, als sturingsinstrument, zoals ook geadviseerd in het
rekenkamerrapport uit 2017. Raadsleden onderling hebben overigens niet allen dezelfde
wensen. Wel zijn zij het eens dat zij het lastig vinden te kunnen sturen op dit onderwerp. Zij
hebben meer behoefte aan grip dat zij tot nu ervaren. Overigens moet worden opgemerkt dat
landelijk gemeenten en het ministerie van SZW moeite hebben met het verkrijgen van cijfers
over het aantal gezinnen met problematische schulden (blijkt uit onderzoek van de Algemene
Rekenkamer in 2016).
De wethouder daarentegen wil vooral maximale inspanningen leveren. Geen harde
doelstellingen, maar doorontwikkeling met behulp van methodieken, zoals Mobility
Mentoring. Zij wil, met het ambtelijk apparaat, de ruimte krijgen om de methodieken in
praktijk te brengen en ervaringen op te doen. Kwaliteitscriteria voor de eigen dienstverlening
zijn niet ontwikkeld. Er wordt vooral gekeken naar de inspanning; gewenste resultaten
worden niet gekwantificeerd. Welke effecten het beleid zou moeten bewerkstelligen en
welke verwachtingen wethouder en raadsleden daarbij hebben is niet expliciet gemaakt.
Raad en wethouder lijken (daardoor?) soms elkaar niet te begrijpen.
De toegang tot de schuldhulpverlening kan beter. Er is vanuit de gebiedsteams weliswaar veel
aandacht voor mogelijke problematische schulden, maar de drempel wordt nog steeds als
hoog ervaren. Enerzijds doordat er weinig fysieke mogelijkheden zijn om aan te kloppen voor
hulp, anderzijds doordat het telefonische kanaal niet gemakkelijk toegankelijk is.
De aandacht voor ondernemers is verbeterd. Meer ondernemers hebben de weg naar
Zuidweg&Partners gevonden.
De kosten voor beschermingsbewind zijn gestabiliseerd. De stabilisatie wordt toegeschreven
aan de invoering van de gesloten rekening enerzijds en de actievere hulp door gebiedsteams
anderzijds, waardoor beschermingsbewind wordt voorkomen.
Er is een actieve samenwerking tussen de gemeente en voorliggend veld. De
vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol bij de schuldhulpverlening. Zij signaleren
daarbij dat gebiedsteammedewerkers zaken beter kunnen doen en meer van vertrouwen
zouden moeten uitgaan. Het gaat dan om bereikbaarheid, maar ook beter signaleren van
2

De aanbeveling over herinvoering van fysieke loketten was niet overgenomen door College en Raad en aan deze
aanbeveling is dan ook niets gedaan.

Onderzoeksrapport Quick scan schuldhulpverlening

15

Rekenkamer Súdwest-Fryslân

problemen en het snel bieden van een maatwerkoplossing. Medewerkers zoeken naar het
evenwicht tussen wat mag binnen de regels en wat nodig is voor de cliënt.
In het algemeen kan nog worden opgemerkt dat de communicatie over schuldhulpverlening
beter kan. De notitie die in de commissie op 27 juni 2018 is besproken leidde tot verwarring.
Toezegging over een vervolg is niet nagekomen. Daarvoor in de plaats heeft een
informatiebijeenkomst plaatsgehad. De wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd is voor
raadsleden onduidelijk. Men heeft het gevoel dat er steeds nieuwe initiatieven worden
ontwikkeld, zonder dat de eerdere plannen zijn afgemaakt. De koers is voor raadsleden
onduidelijk, terwijl de wethouder van mening is het vastgestelde beleidsplan uit ve voeren en
hierbij een zeker mate van ruimte wil hebben.
De Cliëntenraad WWB ervaart onduidelijkheid in de wijze en momenten waarop hij wordt
betrokken bij overleggen over schuldenproblematiek.
Concluderend: de inspanningen voor schuldhulpverlening zijn onverminderd groot.
Gemeentelijke organisatie, Raad en cliëntenorganisaties hebben hierbij verschillende ideeën
over hoe het zou moeten. Waar de wethouder zegt “methodieken in plaats van meten”,
willen raadsleden kunnen sturen op gemeten effecten van het beleid en willen
cliëntorganisaties meer maatwerk en vertrouwen en minder strak vasthouden aan regels.
De concrete effecten van het beleid worden niet gemeten, terwijl de problematiek
complexer wordt.
Het vinden van de juiste mix tussen inspanning met de goede bedoeling en meten, tussen
loslaten in vertrouwen en controleren, zodanig dat de burger met problematische schulden
ook echt wordt geholpen, blijft de uitdaging.
Het explicieter maken tegenover elkaar tussen College en Raad van de wederzijdse
veronderstellingen zou onze aanbeveling zijn.
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Bijlage

Overzicht stand van zaken aanbevelingen rekenkamerrapport uit 2017
1. Verschaf jaarlijks aan de raad informatie
waarmee de raad inzicht krijgt in de
effectiviteit van het beleid:

Nog niet op alle punten
gegevens beschikbaar

_

a. Het aantal personen (of gezinnen) met
problematische schulden
b. Het aantal personen dat een beroep
doet op schuldhulpverlening (bij de
gemeente zelf en bij de Kredietbank)
c. De doorlooptijden
d. Het aantal en percentage dat de
eindstreep haalt
e. Het aantal en percentage dat na een
eerder traject opnieuw hulp vraagt
f. De kosten voor beschermingsbewind
de

+

2. Zorg voor gebruiksvriendelijke systemen
waarmee gegevens kunnen worden vastgelegd
en gemeten.

+

Wordt in 2019 ingevoerd

3. Overweeg een herinvoering van enkele fysieke
loketten, laagdrempelig.

X

Niet overgenomen

4. Zorg voor aandacht voor ondernemers, meer
dan in het huidige systeem.

+

Wordt op meerdere
manieren gedaan

5. Onderzoek de oorzaken van de stijging van de
kosten voor beschermingsbewind.

+

Oorzaken voor stijging zijn
bekend.

+

Er is regelmatig contact
tussen vrijwilligers(organisaties) en gemeente

Evalueer
vervolgens
haverwege
beleidsperiode (eind 2018) het beleid.

6. Zorg dat uitvoerenden regelmatig met elkaar
in gesprek gaan: de medewerkers van de
gebiedsteams met de vrijwilligers en bespreek
mogelijke verbeterpunten in de praktijk.
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7. Zorg ervoor dat het vier-ogen-principe wordt
toegepast, om ongelijke behandeling te
voorkomen.

8. Stel criteria op voor de kwaliteit van zowel de
gemeentelijke dienstverlening als die van
Kredietbank en bewindvoerders. Meet en
evalueer de uitkomsten, om verbeteringen te
kunnen doorvoeren.

9. Koppel uiterlijk eind 2017 aan de raad terug
d.m.v. agendering (en niet d.m.v. actieve
informatievoorziening) op welke wijze het
college aan deze aanbevelingen invulling heeft
gegeven.
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Wordt uitgevoerd

_

Is niet gedaan.

+/-

Voor bewindvoerders loopt
dit via de rechter.

Terugkoppeling is gedaan,
door inbreng van
evaluatierapport.
Echter niet d.m.v.
agendering, maar door
actieve
informatievoorziening
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Bestuurlijke reactie
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Reactie Rekenkamer op bestuurlijke reactie

De Rekenkamer heeft met belangstelling de bestuurlijke reactie gelezen op het quick
scanonderzoek naar schuldhulpverlening.
Zowel in het onderzoek als in uw reactie zien wij dat u veel aandacht heeft en blijft hebben
voor het onderwerp. Met plezier stellen wij vast dat u de aanbevelingen overneemt en blijft
investeren in de relatie met de raad en de dienstverlening aan uw burgers.
Wat betreft uw opmerkingen over kwaliteitscriteria nog het volgende. Naar aanleiding van
onze rapportage maakt u deze in uw reactie (enigszins) expliciet. Niet voor alle
belanghebbenden, zoals uw gemeenteraad en cliëntenorganisaties, zijn gestelde (of impliciet
blijvende) criteria altijd even duidelijk. En wellicht zijn deze niet altijd hard te stellen. Des
te belangrijker om in uw tussenrapportages en gesprekken hierover ook dit onderwerp te
blijven bespreken.
Hierbij wensen wij u veel succes. De ontwikkelingen op gebied van schuldhulpverlening,
zowel in ‘Den Haag’ als in uw gemeente zullen wij met belangstelling blijven volgen.
Drs. Jet H. Lepage MPA
Voorzitter Rekenkamer Súdwest-Fryslân
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