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Onderwerp

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Voorstel
Het college stelt u voor de verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente leusden
2021 vast te stellen.
Aanleiding
Per 1 januari treedt de Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. De wet
regelt een brede schuldaanpak onder andere door een snellere en betere
schuldhulpverlening te bewerkstelligen. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht
gemeenten om een bij verordening te bepalen termijn op te nemen waarbinnen de gemeente
na het eerste gesprek over de hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening
in aanmerking komt. Deze termijn mag volgens artikel 4a, derde lid, van de wet niet langer
zijn dan acht weken.
Doel / Effect
De gemeentelijke regelgeving in overeenstemming te brengen met de gewijzigde landelijke
wetgeving en de schuldhulpvrager duidelijkheid te geven over de maximale termijn waarin
een beslissing op de hulpvraag wordt gegeven.
Argumenten
2.1 Het voorstel van een beslistermijn van 8 weken is gelijk aan de termijn die in artikel 4:13,
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld.
2.2 De werkwijze van schuldhulpverlening op basis van de gewijzigde Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening is nieuw voor gemeenten en uitvoerders. Het is daardoor moeilijk te
bepalen in hoeverre een korte afhandelingstermijn dan 8 weken mogelijk is.
Tegenargument / Alternatieve scenario’s
Het is belangrijk dat de schuldhulpvrager zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over toelating
tot de schuldhulpverlening. In de praktijk zal gestreefd worden eerder een beschikking af te
geven.
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Plan van aanpak / Tijdsplanning
De verordening treedt, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 in werking.
College en raad worden gedurende het eerste jaar tweemaal geïnformeerd over het termijn
waarbinnen de beschikkingen in de uitvoeringspraktijk worden afgegeven.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Leusden:
Besluit op basis van het voorstel van het college van 15 december 2020, nummer: L260788
b e s l u i t:


de verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente leusden 2021 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 4 februari 2021
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