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Beantwoording van de vragen 
Inleiding: 
Met ingang van 1 januari 2021 is de gewijzigde “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” van kracht geworden. De 
gemeenten moeten daartoe met zogenaamde vaste lasten-partners-zorgverzekeraars, energieleveranciers, 
drinkwaterbedrijven en woningbouwcoöperaties gaan samenwerken om schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te 
signaleren en erger te voorkomen.  
 
Vragen:  

1. Hoe gaat de gemeente Oudewater invulling geven (of geeft inmiddels al invulling) aan deze nieuwe, gewijzigde, 
wet;  

 
Antwoord:  
In de gemeente Oudewater zijn we vorig jaar al begonnen met het benaderen van inwoners waarvan we meldingen van 
instanties ontvangen over betalingsachterstanden (energiebedrijven, waterbedrijf, woningbouwvereniging). Na zo’n 
melding proberen we in contact te komen met de betreffende inwoner om het gesprek aan te gaan. Als hier behoefte aan 
is leggen we een huisbezoek af om de (financiële) situatie te bespreken. Met deze aanpak bieden we onze inwoners 
ondersteuning aan die aansluit op hun behoeften waarbij we ons formele netwerk (schuldhulpverlening, Ferm Werk) en 
informele netwerk (Kerken, Schuldhulpmaatje) kunnen inschakelen.  
Het college is tevreden met deze aanpak waarmee wordt voldaan aan de verplichting in de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening (vanaf 1 januari 2021) om opvolging te geven aan meldingen over betalingsachterstanden door 
inwoners een eerste gesprek aan te bieden. De (landelijke) ontwikkelingen rond Vroegsignalering worden verder 
nauwlettend gevolgd zodat we hier op kunnen inspelen als dat nodig mocht zijn.    
   

2. De CDA-fractie ziet graag een update tegemoet van de stand van zaken met betrekking tot schuldhulpverlening 
in Oudewater zoals eerder gegeven in de Raadsinformatiebrief van 3 juli 2018 (18R-00405) waarin een overzicht 
is gegeven van de infrastructuur schuldhulpverlening en behoefte daaraan in Oudewater;  

 
Antwoord:  
Het college is voornemens om met de door de CDA-fractie opgevraagde update te komen (zie verder beantwoording 
vraag 4).   
   



3. In de op 14 maart 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein staat de 
toezegging/bestuursopdracht om in de zomer van 2019 te komen met een Plan van Aanpak om meer mensen 
met problematische schulden te gaan bereiken. Vraag: Wanneer wordt dit Plan van Aanpak gepresenteerd en ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 
Antwoord:  
Zoals in de beantwoording van vraag 1 staat aangegeven zijn we al volop bezig met de uitvoering van Vroegsignalering. 
Deze aanpak zorgt er voor dat we, samen met onze netwerkpartners, inwoners met (beginnende) financiële problemen 
vroegtijdig bereiken.  
   

4. In 2015 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. Vraag: Wanneer 
wordt dit Beleidsplan geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.  

 
Antwoord:  
De gemeenteraad heeft besloten om het aantal beleidsnota’s te beperken. Hiervoor in de plaats is de Maatschappelijke 
Agenda Oudewater (MAG) door uw raad vastgesteld. In het hoofdstuk Werk & Inkomen zijn de plannen voor (onder 
andere) de schuldhulpverlening opgenomen en uitgewerkt. Het college heeft echter ook oog voor de ontwikkelingen die 
sinds het vaststellen van de MAG hebben plaatsgevonden en die een (groot) effect hebben op de economische en 
financiële situatie van onze inwoners. Zoals in de Programmabegroting 2021 staat aangegeven zal de coronacrisis zijn 
weerslag hebben op het aantal inwoners dat inkomensondersteuning nodig heeft.  
Daarom zal het college, in aanvulling op de MAG, met een stand van zaken komen van het armoedebeleid in onze 
gemeente. De schuldhulpverlening zal hier onderdeel van uitmaken. Voor het zomerreces zal het college dit voorleggen 
aan de gemeenteraad.  
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Art. 32 vragen CDA over schuldhulpverlening. 



  
Fractie gemeenteraad  
Oudewater 

   

Vragen ex. Artikel 32 Reglement van Orde  m.b.t. schuldhulpverlening.                                        
 

Inleiding: 

Met ingang van 1 januari 2021 is de gewijzigde “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” van kracht 

geworden. 

De gemeenten moeten daartoe met zogenaamde vaste lasten-partners-zorgverzekeraars, 

energieleveranciers, drinkwaterbedrijven en woningbouwcoöperaties gaan samenwerken om 

schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en erger te voorkomen. 

Vragen: 

1. Hoe gaat de gemeente Oudewater invulling geven (of geeft inmiddels al invulling) aan deze 

nieuwe, gewijzigde, wet; 

 

2. De CDA-fractie ziet graag een update tegemoet van de stand van zaken met betrekking tot 

schuldhulpverlening in Oudewater zoals eerder gegeven in de Raadsinformatiebrief van  

3 juli 2018 (18R-00405) waarin een overzicht is gegeven van de infrastructuur 

schuldhulpverlening en behoefte daaraan in Oudewater; 

 

3. In de op 14 maart 2019 door de gemeenteraad vastgestelde Maatschappelijke Agenda 

Sociaal Domein staat de toezegging/bestuursopdracht om in de zomer van 2019 te komen 

met een Plan van Aanpak om meer mensen met problematische schulden te gaan bereiken. 

Vraag: Wanneer wordt dit Plan van Aanpak gepresenteerd en ter besluitvorming voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

 

4. In 2015 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 vastgesteld. 

Vraag: Wanneer wordt dit Beleidsplan geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 

 

Wij zien deze vragen graag schriftelijk beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijn. 

 

Kees de Bruijn 

CDA-fractie 

 

5 januari 2021 


