Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Midden-Delfland
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Midden-Delfland, 30 december 2016
Ons kenmerk : A030_15-12-2016
Uw kenmerk : 2016-36075 / 16Z.005522
Onderwerp
: gevraagd advies Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente MiddenDelfland 2016
Geacht College,
Naar aanleiding van uw brief dd. 9 november 2016, waarin u de Beleidsregels
schuldhulpverlening 2016 ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein voorlegt, komt de
Adviesraad Sociaal Domein tot de hieronder vermelde bevindingen en adviezen.
De Adviesraad spreekt zijn waardering uit voor het actualiseren en het ter verduidelijking
herformuleren van de beleidsregels schuldhulpverlening mede aan de hand van uw
ervaringen in de uitvoeringspraktijk ter zake.
Artikelsgewijs
Artikel 3 lid 3 en artikel 8 lid 4
In het eerste artikel wordt de term “bedreigende situatie” gehanteerd, terwijl in het tweede
artikel de term “acute noodsituatie” voorkomt. Uit de toelichting op de beleidsregels blijkt
echter, dat ook in artikel 3 een acute noodsituatie bedoeld wordt.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College in beide artikelen dezelfde term te gebruiken.
Artikel 3 lid 4 en artikel 4
In Midden-Delfland bestaat als mogelijke andere vorm van schuldhulpverlening het aanbod
van Schuldhulpmaatje.
De Adviesraad heeft geconstateerd, dat er 2016 nauwelijks gebruik gemaakt is van het
aanbod van Schuldhulpmaatje.
Waarom is er in 2016 nauwelijks gebruik gemaakt van het aanbod van Schuldhulpmaatje?
Artikel 5 lid 1 en artikel 7 lid i;
Alhoewel het begrip ‘verzoeker’ in artikel 1 lid f onzijdig is gedefinieerd, blijkt in genoemde
artikelen toch de mannelijke vorm te worden gehanteerd. Nu worden respectievelijk ‘hem’ en
‘zijn’ gebruikt.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College in de genoemde artikelen ook de onzijdige vorm te
hanteren.
Artikel 5 lid d::
Naar de mening van De Adviesraad kunnen schuldregeling en budgetbeheer tegelijkertijd
worden toegepast, maar ook ieder afzonderlijk of door verschillende hulpverleners.
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Advies
De Adviesraad adviseert uw College de redactie van lid d aan te passen door het woord ‘en’
te vervangen door én/of’ ,
Artikel 6:
In geval van een beroep op schuldhulpverlening door een ondernemer zou het College de
schuldhulpverlening kunnen weigeren, indien de boeken bij de Kamer van Koophandel nog
niet gesloten zijn.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College lid o toe te voegen aan artikel 6 met de volgende tekst:
“indien de boeken van een ondernemer nog niet bij de KvK gesloten zijn.”
Toelichting op de beleidsregels; blz. 10 voorlaatste alinea:
Naar de mening van Adviesraad kan het minnelijk traject, dat niet succesvol kan worden
afgerond, niet geheel doorlopen worden. Vanzelfsprekend dient dit minnelijk traject wel eerst
te worden gestart om in aanmerking te komen voor het wettelijk schuldtraject.
Advies
De Adviesraad adviseert uw College de redactie van de hierboven bedoelde derde zin in de
Toelichting op de beleidsregels aan te passen.
Met belangstelling ziet de Adviesraad uw reactie in het belang van de belanghebbenden
tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Midden-Delfland
C.J. Harteveld
Voorzitter
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