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Zaaknummer: 2013/37309 
Referentie:      2014/4828 

Raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 agendapunt 11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 februari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. G. Koopman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                g.koopman@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Conceptnota Schuldhulpverlening 2014 – 2017 (ter inzage) 
-   Reactie college advies Cliëntenraad WWB- WSW en WMO raad (ter inzage) 
-   Evaluatieverslag Pilot Schuldhulpverlening nieuwe stijl (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Beleid schuldhulpverlening 2014 - 2017 
 
Gevraagd besluit 

- de conceptnota schuldhulpverlening 2014 – 2017 vaststellen;  
- een bedrag van € 32.300 euro in 2014 toevoegen aan het budget voor schuldhulpverlening en dit 

dekken uit het onbestemde begrotingsresultaat 2014; 
- in de begroting 2015 en verder het budget schuldhulpverlening met 32.300 euro ophogen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De gemeente Tynaarlo wil door een integrale aanpak het ontstaan van problematische schulden zoveel als 
mogelijk is, voorkomen. Het maatschappelijk effect wat we daarmee willen bereiken is dat schulden zo weinig 
mogelijk een belemmering vormen voor volwaardige deelname aan de samenleving. Participatie staat voorop. 
De nota gaat in op de rolverdeling tussen gemeente, professionele organisaties, vrijwilligers en schuldenaar. Er 
is aangesloten bij de beleidsuitgangspunten van de Kadernota WMO Kansrijk Leven (zelfredzaamheid, eigen 
verantwoordelijkheid etc.) en bij de nota Iedereen heeft talent. 
Naast het aanbod van diensten door de GKB Drenthe, is meer inzet nodig op sturen van gedrag; meer 
aandacht is wenselijk voor schuldpreventie en vroegsignalering.  
De pilot Budgetbeheer Nieuwe Stijl is succesvol verlopen en daarom wordt voorgesteld deze werkwijze 
structureel te maken. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 1 juli 2012  is een nieuwe wet op de schuldhulpverlening ingegaan, die bepaalt dat de gemeente expliciet de 
taak heeft de regie te voeren en integraal beleid te ontwikkelen omtrent schuldhulpverlening. Nu de uitkomsten 
bekend zijn van de pilot Budgetbeheer nieuwe stijl, is het tijd om met een nieuw beleid te komen. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2010 heeft het college kennis genomen van  “De nulmeting integrale schuldhulpverlening gemeente 
Tynaarlo”. Deze nulmeting is tevens verstuurd naar de gemeenteraad. Daaruit bleek dat de gemeente de  
schuldhulpverlening integraal aanpakt. 
In 2010 – 2011 zijn extra middelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld en vorig jaar heeft de pilot Budgetbeheer 
nieuwe stijl gedraaid.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De Cliëntenraad WWB-WSW heeft een advies gegeven over de conceptnota, de WMOraad is ook gevraagd om 
dit te doen, zij hebben geen advies uitgebracht. 
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het nieuwe beleid start vanaf 2014 en loopt tot en met 2017. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Kosten 
Beschrijving      Kosten    Incid./Struc. 
Schuldhulpverlening       227.500    S 
Noodfonds               5.000    I 
Preventie               7.500    S+I 
Thuisadministratie              3.700    I 
 
Dekking 
Op grond van      Bedrag    Incid./Struc. 
Schuldhulpverlening  (4290400)    197.700    S 
Onbestemd begrotingsresultaat (4070800 )    32.300    S 
Noodfonds (WMO-initiatieven)   (4343999 )))      5.000   I 
Preventieve schuldhulpverlening (4280460)      5.000   I 
Thuisadministratie (429.0400)        3.700   I 
 
Vereffeningfonds          12.200 (I)   (reeds uitbetaald aan de GKB) 
 
Toelichting op de kosten 
De kosten voor schuldhulpverlening ad 227.500 euro zijn structureel en de kosten voor preventie zijn voor een 
bedrag van 2.500 euro structureel. Alle andere kosten zijn vooralsnog incidenteel. De benodigde middelen voor 
het noodfonds zijn incidenteel opgenomen. De verwachting is dat het rijk extra middelen voor armoede aan de 
algemene uitkering zal toevoegen. Op dat moment kan de raad besluiten deze middelen (structureel) in te 
zetten voor het noodfonds. Een bedrag van 5.000 euro uit de preventiemiddelen en de middelen benodigd voor 
de thuisadministratie zijn incidenteel meegenomen omdat ze behoren bij de Kadernota WMO Kansrijk Leven  
en deze nota tot en met 2014 loopt. Bij de nieuwe kadernota vanaf 2015 voor de WMO zal dit herijkt worden. 
 
Toelichting op de dekking 
In de nota schuldhulpverlening 2014-2017 wordt voor de periode 2014-2017 jaarlijks uitgegaan van een 
benodigd bedrag van 230.000 euro voor schuldhulpverlening (227.500 euro) en preventie (2.500 euro). In de 
begroting 2014 staat een bedrag van 197.700 euro structureel. Dit bedrag is niet correct. Dit had 231.449 euro 
moeten zijn. Dit is ontstaan doordat bij de opbouw van de begroting 2014 de kadernota WMO 2013-2016 en de 
voorjaarsbrief elkaar hebben gekruist (technische fout).  
 
Voorgesteld wordt het budget voor schuldhulpverlening in 2014 weer recht te trekken en dit  te dekken uit het 
onbestemde begrotingsresultaat van 2014. In de begroting 2014 staat nog een onbestemd bedrag van ca. 
67.000 euro. Hieruit kan het ontstane tekort ad. 32.300 euro worden gedekt. Voor het tekort van de jaren 2015 
en verder wordt voorgesteld dit mee te nemen in de begroting 2015. Hiermee stijgt het totale meerjarige 
begrotingstekort van onze gemeente. Dit was echter ook het geval als e.e.a. juist in de meerjarenraming was 
opgenomen.  
 
Bij de andere dekkingsposten gaat het om reeds in de begroting opgenomen bedragen. Uitzondering betreft het 
restant van het vereffeningsfonds. Deze middelen zijn reeds ter beschikking gesteld aan het GKB, maar nog 
niet alles is uitgegeven. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
P. Adema, burgemeester 

 
Drs. G.K. Zijlstra, secretaris 
 


