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Leeswijzer
Het onderzoek is opgebouwd uit twee delen. Deel I is te beschouwen als een zelfstandig
leesbaar onderzoeksrapport. In dit deel zijn de hoofdlijnen van het onderzoek en de
belangrijkste uitkomsten op hoofdlijnen beschreven. In dit deel leest u:
●
De aanleiding voor het onderzoek.
●
De doelstelling van het onderzoek.
●
De conclusies uit het onderzoek.
●
De aanbevelingen en de lessen voor verbetering.
●
De bestuurlijke reacties
●
Het nawoord van de RKC HL
In Deel II is het integrale onderzoek opgenomen met daarin de beantwoording van de
onderzoeksvragen en de onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. Ook wordt
hierin kort uiteengezet wat schuldhulpverlening behelst, welke taken de gemeente
toebedeeld heeft gekregen en waar de gemeenteraad een rol in kan spelen.
In het onderzoek zijn ook klanten geïnterviewd en van deze ervaringen zijn twee
klantreizen gemaakt. Deze zijn separaat toegevoegd.
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DEEL I
Essentie van het onderzoek
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Hoofdstuk 1

Inleiding en aanleiding

1.1 Uitvoering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft risicovolle schulden. 1 Vaak lukt het ze niet
om deze schulden op eigen kracht beheersbaar te houden en af te lossen. De schulden
worden problematisch en het duurt te lang om ze af te lossen, ook omdat inwoners
bijvoorbeeld door schaamte of uit onmacht geen hulp durven of kunnen vragen. Schulden
zijn dan niet langer een tijdelijk, geïsoleerd probleem van één persoon. Het worden grote
problemen met een enorme impact op het leven van een grote groep direct en indirect
betrokken personen en instanties. Daarom ligt hier een taak voor de overheid om
inwoners met problematische schulden met raad en daad bij te staan: de
schuldhulpverlening.
In 2012 werd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Daarmee
kregen gemeenten de expliciete taak om hun inwoners die dat nodig hebben
schuldhulpverlening te bieden. Sindsdien wordt in de gemeenten Hillegom en Lisse, net
als in andere gemeenten, ondersteuning en concrete hulp geboden aan inwoners die
problematische schulden hebben of dreigen te krijgen.
1.2 Aanleiding onderzoek
In 2012 heeft er een rekenkameronderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van de
schuldhulpverlening in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout (HLN). Aanleiding destijds
waren vragen van raadsleden op dit vlak en het feit dat de Rekenkamercommissie in een
eerste zoektocht naar beleidsdocumenten op de gemeentelijke websites dit niet aantrof.
Conclusie uit het onderzoek was dat dit niveau van schuldhulpverlening als gemiddeld kon
worden getypeerd. De opzet van de toenmalige schuldhulpverlening was laagdrempelig,
inwoners konden in principe elke dag binnenlopen bij een lokaal loket. Het percentage
inwoners dat na een eerste adviesgesprek alsnog werd doorverwezen naar een
schuldregeling lag op een gelijk aandeel als andere gemeenten (40%). De drie
belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek waren het opstellen van een beleidsplan,
het creëren van een beleidscyclus en het realiseren van grotere kennis bij de
beleidsmedewerkers. De raad zou, met name voor de eerste twee punten, een veel
grotere rol moeten spelen dan ze tot nu toe had gedaan. Dat alles maakt het interessant
om te onderzoeken in hoeverre genoemde aanbevelingen ook daadwerkelijk zijn
doorgevoerd.
De vraag vanuit de Rekenkamercommissie was dan ook om te onderzoeken in hoeverre de
besluitvorming van de gemeenteraden in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout ten aanzien
van het schuldhulpverleningsbeleid in 2012 ook daadwerkelijk geïmplementeerd is.
Daarnaast speelt er de actualiteit van enerzijds de invoering van het Convenant
Vroegsignalering en anderzijds de coronacrisis waardoor er verwacht wordt dat de
schuldhulpvragen toe zullen nemen en gemeenten meer verantwoordelijkheid hebben
gekregen om te voorkomen dat inwoners in de schulden komen. Om deze redenen heeft
de Rekenkamercommissie besloten om een nieuw onderzoek uit te voeren naar
schulddienstverlening.

1

https://www.divosa.nl/armoede-en-schulden-nederland
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1.3 Doelstelling onderzoek
Zowel de actualiteit van het nieuw gesloten convenant als de coronacrisis spelen een grote
rol in de doelstelling van het onderzoek: ‘nagaan of de gemeenten doeltreffend en
doelmatig te werk gaan op het gebied van schuldhulpverlening’. De
Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse wil met dit onderzoek dus inzicht krijgen in
hoeverre de doelen ten aanzien van de schulddienstverlening worden bereikt en of dat op
een efficiënte en effectieve manier gebeurt.
De Rekenkamercommissie heeft op basis van de bovenstaande doelstelling de volgende
centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
Hebben de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl
doeltreffend en doelmatig georganiseerd?

De onderzoeksvraag is verder geoperationaliseerd naar een serie deelvragen die zijn
opgesomd in de onderzoeksverantwoording (plus normenkader) en die samen de
beleidscyclus vormen. In het volgende hoofdstuk zullen we onze bevindingen, conclusies
en aanbevelingen per subcategorie van de beleidscyclus benoemen.
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Hoofdstuk 2

Conclusies en aanbevelingen

2.1 Conclusies
Op basis van de bevindingen, zoals beschreven in Deel II, zijn de volgende conclusies te
trekken.
Conclusies ten aanzien van het beleid en de doelstellingen
Vastgesteld kan worden dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek
grotendeels zijn opgevolgd. In een brief van de ISD Bollenstreek van 17 april 2012 is door
de directeur het volgende aangegeven: ‘Bij het opstellen van de notities en het
conceptbeleidsplan is ook aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.’ Dit zien we ook terug in de
uitwerking van het plan.
Het huidige beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 ‘Op weg naar
financiële zelfredzaamheid’ borduurt in grote lijnen voort op het beleidsplan uit 2012. De
uitgangspunten binnen het beleidsplan zijn nader uitgewerkt in aparte hoofdstukken.
Hoewel deze punten daarin nader worden toegelicht, worden ze niet SMART of concreet
gemaakt en zijn er ook geen indicatoren aan gekoppeld. Hiermee valt de voortgang van
de uitvoering op dit moment niet te monitoren.
Geconcludeerd kan worden dat de gemeenteraden zich niet expliciet met de doelstellingen
van het beleid hebben bezig gehouden. De raden hebben in zijn algemeenheid veel
vertrouwen in de beleidsontwikkeling en uitvoering door de ISD. De raden zijn wel van
mening dat het nodig is dat zij zichzelf meer gaan toeleggen op de kaderstellende rol bij
het nieuw te vormen beleid. Het huidige beleidsplan is ook meer uit de koker van de ISD
gekomen dan vanuit de raad. De raden zitten op dit moment vooral in een toetsende en
controlerende rol ten aanzien van de schulddienstverlening. Het is de bedoeling om bij het
nieuwe beleidsplan ook de raad te betrekken om doelen en kaders te stellen.
Uit verschillende gesprekken komt naar voren dat er op dit moment een verschil van
inzicht bestaat over wie het beleid maakt en vooral waar de regie ligt. Op dit moment is er
een situatie waarin de ISD zelf het beleid en de doelen opstelt, het beleid uitvoert en het
beleid evalueert. Vanuit de gemeenten is aangegeven dat dit geen wenselijke situatie is.
In oktober 2020 lag er een nieuw beleidsvoorstel voor de schulddienstverlening vanuit de
ISD, dat was gebaseerd op het oude beleid waarin de nieuwe wet- en regelgeving was
gevlochten. Dit beleidsstuk was qua inhoud en teneur niet meer van deze tijd. Zowel
vanuit HLTsamen als vanuit Noordwijk is het advies gegeven om het nieuwe
beleidsdocument niet vast te stellen. Uiteindelijk is besloten om een addendum vast te
stellen voor de nieuwe wet- en regelgeving en gezamenlijk nieuw beleid op te stellen. De
afstemming tussen de beleidsmedewerkers van de ISD en HLTsamen gaat op dit moment
goed. Het is voor het nieuwe beleid ook de bedoeling om bij de adviesraden input op te
halen. De gedachte is dat het beleid integraler wordt wanneer er verschillende
organisaties bij zijn betrokken. Daarnaast is er vanuit de gemeenten aangedrongen op
een externe evaluatie van het huidige schulddienstverleningsbeleid. Dit onderzoek is
tegelijkertijd met dit rekenkameronderzoek uitgevoerd.
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Er is sprake van goede samenhang met de verschillende subdomeinen binnen het sociaal
domein. Ook als het gaat om ander aanpalend beleid, zoals armoede en
minimaregelingen, is er een duidelijke samenhang met de schulddienstverlening.
Conclusies ten aanzien van de organisatie en uitvoering
ISD Bollenstreek voert alle wettelijke taken binnen de schulddienstverlening uit voor de
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Dit houdt in dat inwoners met
schulden zich moeten wenden tot de ISD. Daarnaast kunnen inwoners worden
doorverwezen via ketenpartners of via de integrale toegang. Zodra de medewerkers van
de integrale toegang vermoedens hebben van schulden, kunnen ze doorverwijzen naar de
schulddienstverlening. Daarmee is de integrale toegang een belangrijke vindplaats voor
mensen met schulden. Ook andere ketenpartners zoals Humanitas, Schuldhulpmaatje of
de Voedselbank fungeren als vindplaats en kunnen doorverwijzen naar de consulenten
schulddienstverlening.
Er is sprake van een helder en duidelijk aanmeldproces voor klanten. Wel bemerken
verschillende respondenten dat de bewijslast die aangevoerd moet worden voor het
intakegesprek erg groot is, wat voor sommige klanten een drempel opwerpt. Dit is een
landelijk beeld en speelt bij veel gemeenten. Naar schatting levert uiteindelijk zo’n 50%
tot 60% van de klanten een compleet dossier aan. Ieder dossier (compleet of niet) wordt
doorgezet naar de consulent.
De ISD zet verschillende instrumenten in om inwoners met schulden te helpen zoals
informatie en advies, cursus omgaan met geld, budgetinformatiepunt, budgetbeheer (met
en zonder schulddienstverlening), betalingsregeling, herfinanciering, minnelijk
schuldregelingstraject, de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en nazorg.
Uit interviews blijkt dat de uitvoering van de taken door de ISD-consulenten goed
verloopt. De taken en werkinstructies zijn voor hen helder (zoals verwoord in het
handboek schulddienstverlening). De caseload van de consulenten is op dit moment hoog.
Momenteel zijn er meer dossiers dan dat er fte voor beschikbaar is. De werkdruk is ook
hoger geworden als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving met de daaruit volgende
nieuwe werkwijzen, zoals de vrij te laten bedrag berekening (VTLB-berekening) en de
beslagvrije voet. Ten slotte nemen diverse trainingen voor het helpen van zelfstandigen
en ondernemers tijd in beslag.
In het huidige beleidsplan schulddienstverlening wordt geen specifiek doelgroepenbeleid
beschreven, wel wordt er in de praktijk hierop geacteerd. Gezien de relatief kleine
aantallen - 25 tot 35 per gemeente - is op dit moment nog niet echt van doelgroepen te
spreken. Dat neemt niet weg dat in het nieuwe beleid er wel degelijk aandacht aan
doelgroepen besteed zal worden. De ISD verwacht straks namelijk een flinke toename in
het aantal aanvragen van zzp’ers en ondernemers. Daarom zijn ze begonnen met het
opleiden van de consulenten om deze doelgroep te kunnen helpen.
De gemeenten en de ISD werken op het gebied van schulddienstverlening onder andere
samen met Humanitas, Schuldhulpmaatje, Kwadraad en Stichting MEE. Er zijn daarnaast
contacten met de Voedselbank en de Kledingbank. Uit gesprekken is duidelijk geworden
dat zowel de ketenpartners als de gemeenten en de ISD tevreden zijn over de
samenwerking. Wel zijn er nog een aantal aandachtspunten voor de samenwerking. Zo
lijken er steeds meer initiatieven te ontstaan die soms niet altijd in lijn lopen met de
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primaire uitvoeringstaak van de schulddienstverlening. Hierbij wordt verwacht dat de
gemeenten een sterkere regierol pakken en afstemming zoeken met het veld zodat
duidelijk is wie verantwoordelijk is voor welke taak, met daarbij een duidelijke
rolverdeling. Er is daarbij ook duidelijk behoefte aan een sociale kaart, want de
doorverwijzing verloopt niet altijd goed, wat in sommige gevallen samenhangt met het feit
dat partijen niet precies van elkaar weten waar ze zich mee bezig houden.
Vanaf 1 januari 2021 is Vroeg Eropaf geen pilot meer, maar een wettelijke taak geworden.
Partijen die onder andere meedoen en een achterstand melden bij Vroeg Eropaf zijn
nutsbedrijven, woonstichtingen en zorgverzekeraars. Er vinden huisbezoeken plaats
waarbij een vrijwilliger van Humanitas en een medewerker van Kwadraad samen op pad
gaan. Zij proberen met de inwoner in gesprek te komen en hulp te bieden. Wat met name
waardevol is, is dat inwoners aan de hand van het gesprek zich bewust worden van hun
financiële situatie.
Conclusies ten aanzien van de resultaten en ervaren effecten
Het aantal geregistreerde aanvragen tot schulddienstverlening in de periode 2017-2019 is
gedaald in zowel Hillegom als Lisse. Dit blijkt na vergelijkend onderzoek2 ook bij andere
gemeenten een trend te zijn. Het aantal ingezette trajecten is laag bij beide gemeenten in
vergelijking met het aantal aanvragen maar dit is ook terug te zien bij andere gemeenten.
Het lijkt erop dat er veel aanmeldingen zijn en adviesgesprekken worden gevoerd, maar
dat er vervolgens toch nog veel uitval is (zichtbaar door het lagere aantal ingezette
trajecten). De ISD zet nazorg in om recidive te voorkomen. De aantallen recidive zijn erg
laag in zowel de gemeente Hillegom als Lisse.
Het aantal inwoners dat daadwerkelijk een traject (zoals een schuldenregeling) aangaat,
ligt laag in de gemeenten Hillegom en Lisse. In 2019 waren dat er voor Hillegom 26, voor
Lisse 22 en voor de gemeenten Noordwijk en Teylingen respectievelijk 33 en 24. Dit zijn
lage aantallen, zeker omdat bekend is dat er bij een op de vijf huishoudens
problematische schulden spelen. Het bereik zou dus omhoog moeten kunnen. Er wordt op
dit moment op allerlei manieren getracht het bereik te vergroten. Zo wordt er op social
media en de website regelmatig een bericht of update gegeven over het
budgetinformatiepunt (BIP) en de loketten waar mensen terechtkunnen. Daarnaast wordt
er met accountants, banken en ondernemersverenigingen geprobeerd ook andere partijen
te betrekken bij schuldenproblematiek van zelfstandigen. Een groter bereik is niet alleen
de taak van de ISD, ook ketenpartners kunnen hier een bijdrage aan leveren. Op dit vlak
zijn er echter nog weinig concrete afspraken.
Tijdens een audit in februari 2020, uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor
Volkskrediet (NVVK), zijn er vijf aanbevelingen gedaan op het gebied van het versimpelen
van een aanvraagformulier, een verbeterslag in de digitalisering, het aanbieden van
trainingen voor consulenten, zorgen voor een telefonische variant van het
budgetinformatiepunt en onderzoeken in hoeverre saneringskrediet ingezet kan worden.
Vier van de vijf punten heeft de ISD al doorgevoerd. Wat het saneringskrediet betreft
wordt nog verder onderzocht hoe en of dit kan worden ingezet.
Er is op dit moment geen goed beeld van de geleverde kwaliteit van dienstverlening,
omdat er al enige tijd geen klantervaringsonderzoeken zijn gehouden en er ook geen
2

Onderzoek verricht door Annika van Meekel, 2021.
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andere onderzoeken of indicatoren zijn waaruit de kwaliteit van de schulddienstverlening
valt af te lezen.
In dit onderzoek zijn vijftien klanten geïnterviewd over hun ervaringen met de
schulddienstverlening. Deze ervaringen geven een goed beeld van het traject dat een
klant doorloopt op het moment dat hij of zij met schulddienstverlening bij de ISD te
maken krijgt.
Klanten geven aan de toegang tot de schulddienstverlening goed te kunnen vinden. Er
wordt in bijna alle gevallen positief teruggekeken op het intakegesprek met de consulent.
Klanten voelen zich serieus genomen en kunnen hun verhaal goed kwijt. Wel wordt
aangegeven dat de hoeveelheid bewijslast voor het intakegesprek erg groot is. De houding
van de consulenten en bejegening wordt als erg positief ervaren. Ze zijn goed bereikbaar,
vriendelijk en deskundig. Ook over de doorlooptijd en het uiteindelijke traject zijn klanten
tevreden. Klanten in budgetbeheer zijn blij dat alles op tijd betaald wordt, ook al gaat hier
soms weleens iets mis. De meerderheid heeft het gevoel goed voorbereid te worden op de
toekomst, onder andere de cursus ‘omgaan met geld’ helpt hierbij. Een ruime
meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ISD vooral zo door moet gaan. Enkele
respondenten gaven aan problemen te hebben ervaren door wisselingen bij consulenten.
Conclusies ten aanzien van de evaluatie en verantwoording
Verantwoording over schulddienstverlening gebeurt in de eerste plaats aan de hand van
kwartaalrapportages en nieuwsbrieven over het Sociaal Domein die vanuit de ISD worden
verstuurd. De informatievoorziening vanuit de ISD wordt in zijn algemeenheid door de
raad als goed ervaren. De voortgang op projectniveau is goed te volgen, maar de
voortgang van de gehele uitvoering is op dit moment niet te volgen omdat er in de huidige
beleidsnota Schulddienstverlening geen concrete (of SMART) doelstellingen zijn
geformuleerd.
Andere indicatoren voor het monitoren van de voortgang zijn beperkt aanwezig; mede
door het lage aantal klanten. Ook zijn er al een paar jaar geen
klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De gemeenteraden van beide gemeenten
hebben dit niet direct gemist, maar zijn wel van mening dat het goed zou zijn om ten
minste een keer per jaar een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
Als er verandering van wetgeving plaatsvindt, dan deelt de ISD proactief informatie.
De ISD doet ook haar best om complexe zaken begrijpelijk te maken voor de raad.
De benadering, de open houding en het nemen van alle tijd en ruimte om de raad te
informeren wordt als zeer positief ervaren. De ISD biedt ook de mogelijkheid om stage te
lopen en om op werkbezoek te gaan.
De gemeente Lisse kent een Expertteam ISD dat als een soort raadswerkgroep fungeert.
Het gebruik van het expertteam leidt tot een beter inhoudelijk gesprek. De raadsleden
worden daarnaast steeds meer bekwaam op het thema. In Hillegom is met de griffie en
het presidium afgesproken om drie of vier keer per jaar met de ISD in gesprek te gaan,
zonder dat ze in een politieke discussie terechtkomen. Er is geen expertteam ISD of een
commissie welzijn of zorg in Hillegom, maar daar wordt nu wel naar gekeken.
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Het is de algemene indruk van de raden (maar ook van de andere respondenten) dat het
thema wat verder afstaat van de raad. Door de landelijke discussies over
schulddienstverlening, de coronacrisis en de toeslagenaffaire is de aandacht nu wel
toegenomen. De raden willen zich in de toekomst ook meer bezig gaan houden met de
doelstellingen.
Raadsleden hebben diverse instrumenten waarmee ze opdrachten kunnen geven (motie)
of wijzigingen kunnen aanbrengen in het ontwerpbesluit (amendement). De afgelopen
jaren zijn er geen moties en geen amendementen ingediend. Raadsleden geven aan erg
betrokken te zijn bij het thema, maar als gevolg van veel vertrouwen in de uitvoering,
worden de geijkte controle- en sturingsinstrumenten niet snel ingezet. Er zijn de
afgelopen jaren ook geen schriftelijke raadsvragen gesteld over (de uitvoering van) de
schulddienstverlening. Uit gesprekken blijkt namelijk ook dat het lastig is om
instrumenten in te zetten als er geen concrete doelstellingen zijn waarop gestuurd kan
worden. Zoals eerder aangegeven zit de raad op dit moment vooral in de rol van
controleur.
2.2 Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek doen wij de volgende aanbevelingen.
Aanbevelingen ten aanzien van het beleid en doelstellingen
● Breng de raad in positie om kaders en doelen te stellen en bepaal
gezamenlijk de KPI’s. Voor zowel ISD Bollenstreek als opdrachtnemer als voor
Hillegom en Lisse biedt het nieuwe beleid kansen om gezamenlijk te komen tot
een set concreet geformuleerde en meetbare doelstellingen waarlangs vervolgens
wordt gemonitord en geëvalueerd. Dit is een aanbeveling die ook andersom geldt
voor de raad, pak nadrukkelijker de rol als kadersteller. Kijk hiervoor bijvoorbeeld
eens naar hoe dat gaat op het gebied van Participatie in Alkmaar. Omdat voor de
raad de relatie tussen de doelstellingen en de indicatoren niet altijd duidelijk
bleek, is daar aan het college gevraagd om jaarlijks zogenaamde doelenkaders op
te stellen (in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie) waarin de doelen
gerelateerd worden aan de indicatoren. Dit doelenkader zorgt ervoor dat de raad
effectiever kan monitoren in hoeverre de doelen van het beleid worden
gerealiseerd. Dit zou ook in Hillegom en Lisse de behoefte kunnen vervullen aan
meer controle op de voortgang.
● Zorg voor een duidelijke taakverdeling bij de beleidsvorming. Zowel van de
kant van de gemeenten (HLTsamen) als van de ISD wordt aangegeven dat er
behoefte is aan meer duidelijkheid over de beleidsontwikkeling en met name de
beleidsregie.
Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering
● Zorg voor meer bekendheid van schulddienstverlening bij bepaalde
doelgroepen. De gemeenten Hillegom en Lisse zijn nog geen lid van de Nationale
schuldhulp route; Schuldhulpmaatje is hier wel bij aangesloten. Het zou goed zijn
voor de gemeenten om hier ook lid van te worden zodat inwoners zich ook
anoniem kunnen aanmelden.
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●

Zorg voor een duidelijke sociale kaart en treedt als regisseur op in het
veld. Op dit moment zijn veel ketenpartners nog niet goed op de hoogte van
elkaars taken en rol. Ketenpartners, de ISD en gemeenten moeten goed op de
hoogte zijn van elkaar om adequaat te kunnen doorverwijzen.

Aanbevelingen ten aanzien van de resultaten en ervaren effecten
● Zet ketenpartners in voor de vergroting van het bereik en de nazorg. Op
dit moment doen de ISD en de gemeenten er alles aan om het bereik van de
schulddienstverlening te vergroten, desondanks wordt er maar een klein gedeelte
van de potentiële doelgroep bereikt. Ook spelen ketenpartners nog geen rol bij de
nazorg. Op deze punten zouden ketenpartners nadrukkelijker een rol kunnen
vervullen. Op dit moment zijn hierover nog geen concrete afspraken gemaakt met
de ketenpartners.
● Zorg bij een wisseling in consulenten voor een goede onderlinge
overdracht. Het is voor inwoners met schuldenproblematiek vaak al een enorme
stap geweest om met hun verhaal naar een instantie te stappen. Het steeds weer
opnieuw moeten doen van hun verhaal is vaak erg pijnlijk en lastig. Probeer
daarom de overdracht zo warm mogelijk in te steken. Dit kan bijvoorbeeld door te
zorgen voor goede dossiervorming.
● Kijk naar de huidige caseload en kijk of dit met het oog op toekomstige
ontwikkelingen werkbaar is. Uit het onderzoek komt naar voren dat de
caseload op dit moment vrij hoog is en dat hierdoor niet altijd ruimte is voor
training en opleiding; bijvoorbeeld om de nieuwe doelgroep van zelfstandigen te
helpen. Ook in het licht van de verwachte golf aan zelfstandigen is het goed om de
caseload goed te monitoren.
Aanbevelingen ten aanzien van de evaluatie en verantwoording
● Betrek de gemeenteraad bij het inrichten van de informatievoorziening.
Het is belangrijk dat de raden kunnen mee bepalen hoe en wanneer ze worden
ingelicht over zowel de inhoudelijke taakuitvoering als de voortgang op de doelen
en KPI’s. Voor Hillegom zou het verder interessant kunnen zijn om een
Expertteam ISD Bollenstreek in te richten, zoals Lisse dat nu al kent. Dit gremium
leidt in Lisse tot een beter en inhoudelijker gesprek waardoor raadsleden ook
meer kennis en kunde vergaren van het thema.
●

Monitor structureel de kwaliteit van de schulddienstverlening en breng dit
ook in beeld voor de gemeenteraden. Er zijn nu al een aantal jaren geen
klantervaringsonderzoeken uitgevoerd. Raadsleden komen beter in hun
controlerende en kaderstellende rol als het duidelijk is hoe de gemaakte
beleidskeuzes zich vertalen in de kwaliteit van de schulddienstverlening. Zeker nu
er verschillende (nieuwe) doelgroepen lijken te ontstaan, zoals zelfstandigen, is
het belangrijk dat de raad ook gevoel krijgt bij deze doelgroep. Als je in bredere
zin wilt monitoren, dan zijn daarvoor doelen en kpi’s nodig in het nieuwe beleid.
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Hoofdstuk 3

Bestuurlijk reacties

3.1 College Hillegom

Postbus 32
2180 AA Hillegom
T 14 0252
E gemeente@hillegom.nl
Post Hil legom

Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse
Postbus 200
2160 AE LISSE

Uw kenmerk:
Ons kenmerk:
Verzenddatum:
Onderwerp:
Behandelaar:

Z-21-213599
20-10-2021
Bestuurlijke reactie rekenkamerrapport schulddienstverlening 2021
Hillegom
Alexander Stork

Geachte leden van de rekenkamer,
Allereerst willen wij u bedanken voor het door u uitgevoerde onderzoek en de
aanbevelingen die u op grond daarvan heeft opgesteld. Wij zijn blij dat u heeft kunnen
constateren dat de aanbevelingen vanuit het vorige rekenkameronderzoek grotendeels
zijn opgevolgd. Wij delen uw mening dat er nog ruimte is voor verbetering en nemen
daarom de aanbevelingen die u gedaan heeft graag ten harte.
Uw aanbevelingen zullen gebruikt worden bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan
schuldhulpverlening 2022-2025. Wij zijn van mening dat het opvolgen van deze
aanbevelingen zullen bijdragen aan een nog betere dienstverlening richting onze
inwoners.
Het college kan zich voor een groot deel vinden in uw aanbevelingen. Voor een deel zijn
deze geïmplementeerd en/of reeds opgenomen in het nieuwe beleidsplan.
Hieronder zullen wij verduidelijken op welke wijze wij uw aanbevelingen hebben
uitgevoerd of zullen gaan uitvoeren.
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Aanbevelingen ten aanzien van het beleid en doelstellingen.
Als eerste aanbeveling geeft u aan dat het goed zou zijn om de raad in positie te brengen
om kaders en doelen te stellen en gezamenlijk tot een set concreet geformuleerde en
meetbare doelstellingen te komen. Wij hebben bij de ontwikkeling van het nieuwe
beleidsplan 2022-2025 de (advies)raden nadrukkelijk betrokken. Wij zullen deze en uw
aanbeveling voor concretere doelstellingen verwerken in het beleidsplan.
Uw tweede aanbeveling heeft betrekking op de taakverdeling bij de beleidsvorming. Het
college is met u van mening dat het binnen de gemeente niet altijd duidelijk is, bij wie
welke beleidstaken zijn belegd. Wij zullen hierover met de werkorganisatie HLTsamen het
gesprek aan gaan.
Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering.
U geeft ten derde aan dat het goed zou zijn om aansluiting te zoeken bij de Nationale
schuldhulp route. Dit is al een onderdeel in het nieuwe beleidsplan. Wij hebben dit
meegenomen als één van mogelijkheden om het voor cliënten zo makkelijk mogelijk te
maken hulp te krijgen bij het oplossen van de financiële problematiek.
Als vierde beveelt u een sociale kaart aan. Aan de raad van Hillegom zullen wij in de
begroting van 2022 voorstellen om een sociale kaart te ontwikkelen.
Aanbevelingen ten aanzien van resultaten en ervaren effecten.
In uw vijfde aanbeveling geeft u aan dat het goed is om ketenpartners in te zetten voor de
vergroting van het bereik en de nazorg. In de beleidsnota Hillegom 2019–2022 ‘een stevig
fundament’ is reeds budget gereserveerd om in 2022 een netwerkbijeenkomst te
organiseren. Eén van de onderwerpen zal zijn; Hoe kunnen wij meer inwoners bereiken,
welke kennis zit bij de verschillende ketenpartners en kunnen wij gezamenlijk zorgen voor
een groter bereik.
Uw zesde aanbeveling richt zich op een goede onderlinge overdacht bij een wisseling van
consulenten. Wij zullen dit meenemen in de gesprekken met de ISD.
Als zevende geeft u aan dat het goed is om naar de huidige caseload te kijken en of deze
met het oog op de toekomstige ontwikkelingen werkbaar is. Wij zullen deze aanbeveling
meenemen in de gesprekken met de ISD.
Aanbevelingen ten aanzien van de evaluatie en verantwoording.
Uw achtste aanbeveling heeft betrekking op het inrichten van de informatievoorziening.
Wij delen de mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad belangrijk is. Wij
nemen uw aanbeveling ten harte en wij zullen dit op de juiste plek agenderen.
Tenslotte merkt u op dat er al een aantal jaren geen klanttevredenheidsonderzoeken zijn
uitgevoerd. Wij delen uw aanbeveling dat het structureel monitoren van de kwaliteit van
de schulddienstverlening bijdraagt aan de controlerende en kaderstellende rol van de
raad. Op dit moment wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het jaar
2020. In het nieuwe beleidsplan wordt opgenomen dat deze periodiek (jaarlijks of om het
jaar) zal plaatsvinden.
Inhoudelijke reactie op het rapport
Het is het college opgevallen dat in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van cijfers van
voor 2012. Het college ziet graag dat de rekenkamer zich in de toekomst baseert op
cijfers uit de gehele onderzoeksperiode en er een koppeling wordt gemaakt met de
huidige situatie. Ook worden in het rapport soms conclusies getrokken waarbij een
uitgebreidere onderbouwing of toelichting op de cijfers door het college wordt gemist. Dit
maakt het lastig om de resultaten in de juiste context te plaatsen.
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Hoe verder?
Wij beschouwen uw aanbevelingen als zeer waardevol een aantal van uw aanbevelingen
zijn inmiddels al meegenomen. De overige aanbevelingen zullen wij meenemen bij het
opstellen van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders van Hillegom

A. van Erk
Burgemeester

C.B. Baauw
Gemeentesecretaris

3.2 College Lisse

Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse
Postbus 200
2160 AE LISSE

Gemeente Lisse
Post Lisse

Heereweg 254
Postbus 200
2160 AE Lisse
T 14 0252
E gemeente@lisse.nl
W www.lisse.nl
Verzenddatum

20 oktober 2021

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Onderwerp
Inlichtingen
Telefoon

Z-21-213600
Bestuurlijk reactie op aanbevelingen
Alexander Stork
14 0252

Bijlage(n)

Geachte leden van de rekenkamer,
Allereerst willen wij u bedanken voor het door u uitgevoerde onderzoek en de
aanbevelingen die u op grond daarvan heeft opgesteld. Wij zijn blij dat u heeft kunnen
constateren dat de aanbevelingen vanuit het vorige rekenkameronderzoek grotendeels
zijn opgevolgd. Wij delen uw mening dat er nog ruimte is voor verbetering en nemen
daarom de aanbevelingen die u gedaan heeft graag ten harte.
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Uw aanbevelingen zullen gebruikt worden bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan
schuldhulpverlening 2022-2025. Wij zijn van mening dat het opvolgen van deze
aanbevelingen zullen bijdragen aan een nog betere dienstverlening richting onze
inwoners.
Het college kan zich voor een groot deel vinden in uw aanbevelingen. Voor een deel zijn
deze geïmplementeerd en/of reeds opgenomen in het nieuwe beleidsplan.
Hieronder zullen wij verduidelijken op welke wijze wij uw aanbevelingen hebben
uitgevoerd of zullen gaan uitvoeren.
Aanbevelingen ten aanzien van het beleid en doelstellingen.
Als eerste aanbeveling geeft u aan dat het goed zou zijn om de raad in positie te brengen
om kaders en doelen te stellen en gezamenlijk tot een set concreet geformuleerde en
meetbare doelstellingen te komen. Wij hebben bij de ontwikkeling van het nieuwe
beleidsplan 2022-2025 de (advies)raden nadrukkelijk betrokken. Wij zullen deze en uw
aanbeveling voor concretere doelstellingen verwerken in het beleidsplan.
Uw tweede aanbeveling heeft betrekking op de taakverdeling bij de beleidsvorming. Het
college is met u van mening dat het binnen de gemeente niet altijd duidelijk is, bij wie
welke beleidstaken zijn belegd. Wij zullen hierover met de werkorganisatie HLTsamen het
gesprek aan gaan.
Aanbevelingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering.
U geeft ten derde aan dat het goed zou zijn om aansluiting te zoeken bij de Nationale
schuldhulp route. Dit is al een onderdeel in het nieuwe beleidsplan. Wij hebben dit
meegenomen als één van mogelijkheden om het voor cliënten zo makkelijk mogelijk te
maken hulp te krijgen bij het oplossen van de financiële problematiek.
Als vierde beveelt u een sociale kaart aan. Aan de raad van Hillegom zal in de begroting
van 2022 worden voorgesteld om een sociale kaart te ontwikkelen. Vanuit Lisse wordt
deze ontwikkeling nauwgezet gevolgd, waar mogelijk zullen wij daar ook invulling aan
geven. Momenteel wordt gekeken of dit te financieren valt vanuit andere middelen.
Vooralsnog is hier helaas geen budget voor.
Aanbevelingen ten aanzien van resultaten en ervaren effecten.
In uw vijfde aanbeveling geeft u aan dat het goed is om ketenpartners in te zetten voor de
vergroting van het bereik en de nazorg. In de beleidsnota Lisse 2019–2022 ‘iedereen doet
mee’ is reeds budget gereserveerd om in 2022 een netwerkbijeenkomst te organiseren.
Eén van de onderwerpen zal zijn; Hoe kunnen wij meer inwoners bereiken, welke kennis
zit bij de verschillende ketenpartners en kunnen wij gezamenlijk zorgen voor een groter
bereik.
Uw zesde aanbeveling richt zich op een goede onderlinge overdacht bij een wisseling van
consulenten. Wij zullen dit meenemen in de gesprekken met de ISD.
Als zevende geeft u aan dat het goed is om naar de huidige caseload te kijken en of deze
met het oog op de toekomstige ontwikkelingen werkbaar is. Wij zullen deze aanbeveling
meenemen in de gesprekken met de ISD.
Aanbevelingen ten aanzien van de evaluatie en verantwoording.
Uw achtste aanbeveling heeft betrekking op het inrichten van de informatievoorziening.
Wij delen de mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad belangrijk is. Wij
nemen uw aanbeveling ten harte en wij zullen dit op de juiste plek agenderen.
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Tenslotte merkt u op dat er al een aantal jaren geen klanttevredenheidsonderzoeken zijn
uitgevoerd. Wij delen uw aanbeveling dat het structureel monitoren van de kwaliteit van
de schulddienstverlening bijdraagt aan de controlerende en kaderstellende rol van de
raad. Op dit moment wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd over het jaar
2020. In het nieuwe beleidsplan wordt opgenomen dat deze periodiek (jaarlijks of om het
jaar) zal plaatsvinden.
Inhoudelijke reactie op het rapport
Het is het college opgevallen dat in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van cijfers van
voor 2012. Het college ziet graag dat de rekenkamer zich in de toekomst baseert op
cijfers uit de gehele onderzoeksperiode en er een koppeling wordt gemaakt met de
huidige situatie. Ook worden in het rapport soms conclusies getrokken waarbij een
uitgebreidere onderbouwing of toelichting op de cijfers door het college wordt gemist. Dit
maakt het lastig om de resultaten in de juiste context te plaatsen.
Hoe verder?
Wij beschouwen uw aanbevelingen als zeer waardevol een aantal van uw aanbevelingen
zijn inmiddels al meegenomen. De overige aanbevelingen zullen wij meenemen bij het
opstellen van het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening 2022-2025.
Met vriendelijke groet,
College van burgemeester en wethouders van Lisse

L. Spruit
Burgemeester

E. Prins
Gemeentesecretaris
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Hoofdstuk 4

Nawoord RKC HL

4.1 Nawoord RKC HL
Conform haar onderzoeksprotocol heeft de Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse de
conceptrapportage voor een check op de feiten, het zogeheten ambtelijk hoor en
wederhoor, aan betrokkenen voorgelegd. Deze reacties zijn - voor zover deze betrekking
hadden op de feitelijke inhoud - overgenomen. Vervolgens heeft de
Rekenkamercommissie het eindrapport voor een bestuurlijke reactie voorgelegd aan het
college van burgemeester en wethouders van Hillegom en aan het college van
burgemeester en wethouders van Lisse. Gelijktijdig is het rapport ter informatie
toegezonden aan de gemeenteraad van Hillegom en aan de gemeenteraad van Lisse.
De bestuurlijke reacties treft u aan in hoofdstuk 3. In dit nawoord reageert de
Rekenkamercommissie hierop.
De Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse neemt met genoegen kennis van het feit, dat
beide colleges van plan zijn om alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen, maar
waar bij een paar aanbevelingen op dit momenteel de financiering ontbreekt. Wij zijn ook
verheugd om te lezen dat een groot aantal van de aanbevelingen onder andere wordt
meegenomen in het nieuwe beleidsplan of besproken gaat worden met de ISD.
In de een-na-laatste alinea constateren beide colleges het volgende: ‘Het is het college
opgevallen dat in het onderzoek gebruik wordt gemaakt van cijfers van voor 2012. Het
college ziet graag dat de rekenkamer zich in de toekomst baseert op cijfers uit de gehele
onderzoeksperiode en er een koppeling wordt gemaakt met de huidige situatie. Ook
worden in het rapport soms conclusies getrokken waarbij een uitgebreidere onderbouwing
of toelichting op de cijfers door het college wordt gemist. Dit maakt het lastig om de
resultaten in de juiste context te plaatsen.’ Op deze tekst willen wij graag ingaan.
Wij zijn met u van mening dat het belangrijk is om in onze rapporten de meest recente
cijfers op te nemen. Wij hebben daarom ons rapport gecontroleerd. In hoofdstuk 9 staat
de meest cijfermatige onderbouwing. Hier staan echter alleen cijfers die gaan over 2017
t/m 2020. Deze cijfers zijn direct dan wel indirect3 aangeleverd door de ISD. De enige
passage in het rapport die wij kunnen vinden waarin informatie staat met cijfers van voor
2012 betreft paragraaf 7.2. In deze paragraaf schetsen we de aanleiding voor het
kantelen van de werkwijze. De strekking en cijfers die hierin vermeld staan, zijn afkomstig
uit Beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020.
Daarnaast hebben wij bij dit rapport ervoor gekozen voor een desk-studie en het houden
van interviews. Bij de interviews hebben we (bestuurlijk en beleidsmatige) medewerkers
van HLTsamen, ketenpartners en burgers die te maken krijgen met schulddienstverlening
geïnterviewd. Op deze manier hebben we een breed spectrum onderzocht. Waarbij we als
het mogelijk was de informatie hebben aangevuld met cijfermatige onderbouwing.
Al met al zijn we blij met de reacties van de colleges. En we wachten het vervolg van dit
proces met interesse af.
3

De indirecte cijfers zijn afkomstig van het onderzoek over schulddienstverlening dat door HLTsamen
zelf is geïnitieerd.
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DEEL II
Nota van bevindingen
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Hoofdstuk 5

Onderzoeksverantwoording

Deel II van het rapport gaat gedetailleerder in op de bevindingen waarop de conclusies en
aanbevelingen in Deel I zijn gebaseerd. Deel II kent de volgende hoofdstukindeling:
●
●
●
●
●
●

Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

5: Onderzoeksverantwoording
6: Taken voor de gemeente op het gebied van Schulddienstverlening
7: Beleid en doelstellingen
8: Organisatie en uitvoering
9: Resultaten en ervaren effecten
10: Evaluatie en verantwoording

In de bijlagen is de informatie opgenomen waarnaar in de tekst wordt verwezen. In dit
hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.
5.1

Hoofd- en deelvragen

De Rekenkamercommissie heeft de volgende centrale hoofdvraag geformuleerd:
Hebben de gemeenten Hillegom en Lisse de schuldhulpverlening-nieuwe stijl
doeltreffend en doelmatig georganiseerd?

De centrale vraagstelling valt uiteen in vijf thema’s waaronder de verschillende deelvragen
vallen.
Beleid
1. In hoeverre zijn de besluiten van de gemeenteraden inzake het vorige rapport
over de schuldhulpverlening daadwerkelijk uitgevoerd?
2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en college met elkaar afgesproken ten
aanzien van de schuldhulpverlening?
3. Welke ambities, doelen en bijbehorende effect- en prestatie-indicatoren heeft de
gemeente daarbij opgesteld en zijn deze SMART geformuleerd?
Organisatie en uitvoering
4. Welke taken hebben de gemeenten bij de uitvoeringsorganisatie ISD Bollenstreek
belegd en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
5. In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de potentiële doelgroepen voor de
schuldhulpverlening ultimo 2020?
6. In hoeverre is er sprake van een effectieve samenwerking met ISD Bollenstreek
bij de uitvoering van de schuldhulpverlening in een keten van (voorliggende)
voorzieningen en organisaties?
7. Hoe is de zogenaamde vroegsignalering ingericht?
8. Worden de doelgroepen bediend? Op dit moment is al bekend dat er een nieuwe
doelgroep is ontstaan: de zzp’er door de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo).
9. Welke instrumenten zetten de gemeenten in voor het doelgroepenbeleid?
10. Hoe is de nazorg geregeld ter voorkoming van terugval in de oude patronen?
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Resultaten
11. Wat is de stand van zaken inzake de schuldhulpverlening ultimo 2020?
12. Wat is het percentage van mensen dat na een traject weer terugkomt?
13. Wat is de impact van het gevoerde beleid vanuit klantperspectief: is dit beleid
volgens hen effectief? (zijn ze goed geholpen?)
14. Hoe zorgt de ISD voor een zo kort mogelijke stabilisatiefase?
Evaluatie en verantwoording
15. Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek zijn belegd gemonitord, geëvalueerd
en op welke wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan de raad?
16. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang van het beleid geïnformeerd
(tijdig, juist en volledig)?
Scope van het onderzoek
Dit onderzoek gaat om een beleidsevaluatie vanuit het perspectief van de gemeenten
Hillegom en Lisse en is geen evaluatie van ISD Bollenstreek. De hoofd- en deelvragen
betreffen het gehele proces van beleidsbepaling en uitvoering (wat is de maatschappelijke
opgave, welke doelen en effecten willen we bereiken?) tot en met de evaluatie (zijn de
gestelde doelen bereikt?). Voor het onderzoek is - buiten de terugblik op de doorwerking
van de aanbevelingen uit 2012 - er voor gekozen om in te zoomen op de huidige
beleidspraktijk. De documentenstudie en ook de interviews hebben zich dan ook gefocust
op de huidige raadsperiode van 2018 tot en met voorjaar 2021.
5.2

Onderzoeksmethoden

Voor het verzamelen van de benodigde informatie en het beantwoorden van de
onderzoeksvragen zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt.
Deskresearch
Op basis van de documentenstudie zijn de topiclijsten opgesteld voor de interviews met
betrokkenen. Een complete lijst van de bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage
2.
Interviews met betrokkenen en ketenpartners
Voor verdieping en nadere duiding zijn interviews gehouden. Er zijn onder andere
gesprekken gevoerd met medewerkers van de ambtelijke organisaties, de
verantwoordelijke portefeuillehouders en de gemeenteraden van Hillegom en Lisse.
Daarnaast is er ook gesproken met medewerkers van ISD Bollenstreek op zowel
strategisch als operationeel niveau. Ten slotte zijn er verschillende ketenpartners
geïnterviewd. De complete lijst van geïnterviewde personen is te vinden in bijlage 3.
Voor de interviews met intern en extern betrokkenen hebben we topiclijsten gehanteerd
die staan in bijlage 4.
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Diepte-interviews met klanten
Daarnaast is de ervaring van inwoners inzichtelijk gemaakt middels telefonische
interviews. Er zijn 15 interviews met klanten gehouden. Hier is vooral gekeken naar de
ervaring, beleving en tevredenheid over de uitvoering van het beleid in de praktijk. Met
deze ervaring is een beeld geschetst van de ervaringen van klanten met
schulddienstverlening en de route die ze hebben doorlopen. Het ‘waarom’ achterhalen is
hier belangrijker dan het ‘wat’. De focus lag onder andere op de volgende onderwerpen:
● Toegang
● Informatievoorziening
● Dienstverlening
● Ondersteuning tijdens het traject
● Kwaliteitsnormen met betrekking tot schulddienstverlening
In bijlage 4 van dit rapport is de topiclijst opgenomen van de gesprekken met klanten.
De resultaten uit de interviews zijn tevens uitgewerkt in twee klantreizen. Hierbij zijn via
een aantal stappen/gebeurtenissen de ervaring, de wensen en de verwachtingen van de
klant in beeld gebracht. De klantreis gaat met andere woorden dus in op de tevredenheid
van de klant over de schuldhulpverlening, maar het geeft ook een beeld van hoe ISD
Bollenstreek en haar medewerkers werken vanuit klantperspectief. De resultaten uit de
interviews, evenals de citaten, zijn zo opgeschreven dat ze niet te herleiden zijn naar een
persoon.
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Hoofdstuk 6 Taken binnen de
schulddienstverlening
In dit hoofdstuk zetten we uiteen wat de schulddienstverlening behelst, welke taken de
gemeente toebedeeld heeft gekregen en waar de gemeenteraad een rol in kan spelen.
Ook wordt de landelijke context besproken, onder andere op basis van een recent
onderzoek van Divosa en het Nibud.
6.1 Wettelijk kader
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor het armoedebeleid en de
schuldhulpverlening voor de inwoners. Deze verplichting om inwoners met schulden te
helpen is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De wet, die
vanaf 2012 is vastgelegd, geeft een ruim kader waarbinnen de gemeente de
schuldhulpverlening zelf kan vormgeven. Wel moet de gemeenteraad telkens voor een
periode van maximaal vier jaar een plan vaststellen dat richting geeft aan de integrale
schuldhulpverlening aan de inwoners. Dit plan moet in ieder geval voldoen aan artikel 2
(zie kader hieronder).
ARTIKEL 2 Plan
1. De gemeenteraad stelt een plan vast dat richting geeft aan de integrale
schuldhulpverlening aan de inwoners van zijn gemeente.
2. De gemeenteraad stelt het plan telkens voor een periode van ten hoogste vier
jaren vast. Het plan kan tussentijds gewijzigd worden.
3. Het plan bevat de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren beleid
betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen
schulden aangaan die ze niet kunnen betalen.
4. In het plan wordt in ieder geval aangegeven:
a. welke resultaten de gemeente in de door het plan bestreken periode
wenst te behalen;
b. welke maatregelen de gemeenteraad en het college nemen om de
kwaliteit te borgen van de wijze waarop de integrale schuldhulpverlening
wordt uitgevoerd;
c. het maximaal aantal weken dat de gemeente nastreeft met betrekking
tot de in artikel 4, eerste lid, genoemde periode, en
d. hoe schuldhulpverlening aan gezinnen met inwonende minderjarige
kinderen wordt vormgegeven.
5. In het plan kan de gemeenteraad aangeven onder welke voorwaarden het college
de verzoeker verplicht te beschikken over een basisbetaalrekening als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.

| 21 | Rapport Rekenkameronderzoek naar schulddienstverlening

6.2 Landelijke ontwikkelingen en onderzoek
Convenant vroegsignalering en aanpassing Wet Schuldhulpverlening
De afgelopen tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest in de schuldhulpverlening. Zo is
er op 10 november 2020 het landelijke convenant Vroegsignalering getekend. In het
convenant hebben woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en
zorgverzekeraars afgesproken dat zij betalingsachterstanden van hun klanten vroegtijdig
en op dezelfde manier melden aan gemeenten. Gemeenten krijgen daarmee inwoners met
financiële problemen sneller in beeld en kunnen hulpverlening inzetten om problematische
schulden te voorkomen. Op 1 januari 2021 is de Wet op de gemeentelijke
schuldhulpverlening daadwerkelijk gewijzigd. Gemeenten hebben de mogelijkheid
gekregen om gegevens van inwoners met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit
te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.
Hierdoor krijgen gemeenten inwoners met schulden tijdig in beeld en kunnen zij
schuldhulpverlening aanbieden. Ook kunnen schuldhulpverleners voor inwoners gegevens
opvragen uit gegevensbronnen van de overheid. De verwachting is dat deze wijziging leidt
tot snellere en efficiëntere schuldhulpverlening.
Effecten van de coronacrisis
Naast de wettelijke aanpassing, zijn er ook andere ontwikkelingen van invloed op de
schuldhulpverlening. Zo publiceerde het Nibud in november 2020 een onderzoek
gepubliceerd naar de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van inwoners.
Er is met name gekeken of inwoners te maken hebben met een inkomensterugval, hoe
hiermee omgegaan wordt en wat voor invloed dit heeft op de huishoudfinanciën. Conclusie
uit dit onderzoek is dat de inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis vooral ZZP’ers
en werknemers met flexibele contracten raakt. Een kwart van de inwoners geeft aan dat
zij niet voldoende geld hebben om op terug te vallen bij een daling in het inkomen.
Ongeveer 16,5% van de huishoudens geeft aan lastiger rond te kunnen komen sinds de
start van de coronacrisis. Een derde van de respondenten geeft aan dat zij problemen
ondervinden met het betalen van rekeningen. 25% van de respondenten kan inmiddels de
huur of hypotheek niet meer betalen, of denkt hier spoedig problemen mee te krijgen 4.
Divosa Benchmark Armoede en Schulden
BMC beheert gezamenlijk met Divosa en Stimulansz de Benchmark Armoede en Schulden;
hier zijn ongeveer 150 gemeenten bij aangesloten die met dit instrument gegevens
kunnen vergelijken op het gebied van armoedebeleid en schuldhulpverlening. ISD
Bollenstreek is niet (meer) aangesloten bij deze benchmark en daarom bevat deze
benchmark geen specifieke informatie over de gemeenten Hillegom en Lisse. Wel zijn er
vanuit de benchmark diverse landelijke trends te ontwaren zoals het steeds vaker inzetten
van het saneringskrediet. Dit is een vorm van schuldhulpverlening waarbij de gemeente
(of de kredietbank) een gedeelte van de schulden van de inwoner in één keer aflost.
Inwoners ervaren minder stress omdat er geen jaarlijkse toets meer is op het inkomen en
schuldeisers krijgen het bedrag in één keer uitgekeerd. Daarnaast ligt het
slagingspercentage (het aandeel inwoners dat daarna van de schulden af is) een stuk
hoger dan bij een minnelijke schuldenregeling. Tevens is te zien dat steeds meer
gemeenten actief inzetten op preventie van schulden, bijvoorbeeld door de aanpak ‘Vroeg
eropaf’ te gebruiken. Hierbij worden inwoners met bijvoorbeeld huurachterstanden actief
benaderd om te vragen of er ondersteuning nodig is. Ook de budgetten voor inzet van
4 https://www.nibud.nl/beroepsmatig/weinig-mogelijkheden-om-inkomensterugval-op-te-vangen
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preventie groeien mee met deze ontwikkeling. In dit onderzoek zullen we beide aspecten
nader onder de loep nemen voor Hillegom en Lisse.
6.3 Uitvoering van de schulddienstverlening: een gemeenschappelijke taak
De gemeenten Hillegom en Lisse hebben de wettelijke taken voor de
schulddienstverlening belegd bij de gemeenschappelijke regeling/uitvoeringsorganisatie
ISD Bollenstreek (via de GR is dit gedelegeerd aan de ISD). Inwoners uit Hillegom en
Lisse met financiële problemen kunnen bij de ISD terecht voor hulp bij het oplossen van
schulden. De ISD verricht deze dienstverlening ook voor de inwoners van Noordwijk en
Teylingen. Als de inwoner in aanmerking komt voor een schuldhulpverleningstraject
kunnen er verschillende trajecten en instrumenten worden ingezet, de inzet en het
gebruik hiervan verschilt per gemeente. ISD Bollenstreek biedt een aantal trajecten en
instrumenten aan zoals bijvoorbeeld een betalingsregeling en budgetbeheer (voor een
totaal overzicht zie paragraaf 8.2).
Naast schulddienstverlening is er ook een budget informatiepunt voor vragen over
geldzaken, een Team Vroeg Eropaf en biedt ISD Bollenstreek een dienstverlening voor
zelfstandig ondernemers. Ze werkt hierin samen met Nutsbedrijven, Waterbedrijf Dunea,
woningcorporaties en zorgverzekeringsmaatschappijen om vroegtijdig schulden op te
kunnen sporen en erger te voorkomen.
Schulddienstverlening is een integraal vraagstuk waarbij er niet alleen aandacht moet zijn
voor het oplossen van de financiële problemen, maar ook voor de eventuele andere
omstandigheden, zo vermeld ook het ‘Beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020’ van
de gemeenten Hillegom en Lisse. Ketenpartners zijn dan ook onmisbaar in de uitvoering.
Het betrekken van maatschappelijke partners zoals Schuldhulpmaatje, Humanitas en
Kwadraad is van vitaal belang in de integrale benadering, datzelfde geldt voor
betrokkenheid van de integrale toegang die een vindplaats vormt voor inwoners met
schulden. In hoofdstuk 6 gaan we daarom uitvoerig in op de wijze waarop de toegang is
georganiseerd, met welke ketenpartners de gemeente samenwerkt en hoe de
samenwerking verloopt.
Figuur 1

Dienstverlening ISD Bollenstreek op het gebied van Inkomen en Schulden
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Hoofdstuk 7

Beleid en doelstellingen

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre de gemeenteraden input hebben geleverd
bij de totstandkoming van de doelen ten aanzien van de schulddienstverlening. Met name
in hoeverre de gemeenteraad kaders heeft meegegeven en of deze voldoende concreet
zijn geformuleerd, met eenduidige en meetbare doelen. In dit hoofdstuk komen de
volgende onderzoeksvragen aan de orde, met de daarbij horende normen:
Deelvragen
1. In hoeverre zijn de besluiten van de

gemeenteraden inzake het vorige rapport over
de schuldhulpverlening daadwerkelijk
uitgevoerd?

Normen
●
●

De aanbevelingen uit het rapport van 2012 zijn
overgenomen en uitgevoerd.
Er is sprake van doorwerking van de
aanbevelingen in beleidsstukken (maar ook in
het handelen in de praktijk).

2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en

college met elkaar afgesproken ten aanzien van
de schuldhulpverlening?

●
●
●
●

3. Welke ambities, doelen en bijbehorende effecten prestatie-indicatoren heeft de gemeente
daarbij opgesteld en zijn deze SMART
geformuleerd?

●
●

Het beleidskader is vastgesteld en actueel.
De beoogde maatschappelijke effecten zijn
expliciet benoemd.
De raad heeft mee kunnen denken en beslissen
in het kader van hun kaderstellende rol.
Relaties met andere beleidsterreinen zijn
expliciet benoemd en duidelijk gemaakt.

De doelen zijn benoemd en SMART
geformuleerd (of SMT).
Er is expliciet in kaart gebracht welke
streefwaarden gerealiseerd dienen te worden.

7.1. Opvolging aanbevelingen vorige rekenkameronderzoek
schulddienstverlening
In 2012 heeft er een rekenkameronderzoek plaatsgevonden naar de inrichting van de
schuldhulpverlening in opdracht van de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout. Aanleiding destijds waren vragen van raadsleden op dit vlak en het feit
dat de Rekenkamercommissie in een eerste zoektocht naar beleidsdocumenten op de
gemeentelijke websites deze niet aantrof. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek
luidde: ‘Wat is het niveau waarop de gemeenten Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse vorm
en inhoud geven aan de schuldhulpverlening?’.
Conclusie uit het onderzoek was dat dit niveau van schulddienstverlening als gemiddeld
kon worden getypeerd. De opzet van de toenmalige schulddienstverlening was
laagdrempelig, inwoners konden in principe elke dag binnenlopen bij een lokaal loket. Het
percentage inwoners dat na een eerste adviesgesprek alsnog werd doorverwezen naar een
schuldenregeling lag op een gelijk aandeel als andere gemeenten (40%). De drie
belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek waren het opstellen van een beleidsplan,
het creëren van een beleidscyclus en het realiseren van grotere kennis bij de
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beleidsmedewerkers (zie bijlage 5 voor alle aanbevelingen). De raad zou, met name voor
de eerste twee punten, een veel grotere rol moeten spelen dan ze tot nu toe had gedaan.
Vastgesteld kan worden dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek
grotendeels zijn opgevolgd, zo niet allemaal. In een brief van de ISD van 17 april 2012 is
door de directeur het volgende aangegeven: ‘Bij het opstellen van de notities en het
conceptbeleidsplan is ook aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.’ In het beleidsplan
schulddienstverlening van 2012 wordt veelvuldig naar het rekenkameronderzoek
verwezen, ook zijn bij sommige uitgangspunten de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie specifiek benoemd. De aanbevelingen die gaan over het inzichtelijk
maken van de kosten zijn niet direct opgevolgd. Tijdens het huidige onderzoek in 2021
was er op voorhand geen overzicht van de specifieke kosten voor schulddienstverlening;
dit is uiteindelijk wel opgesteld door de ISD nadat hierom is gevraagd door de
onderzoekers (zie hoofdstuk 9).
7.2 Beleidskader
In deze paragraaf gaan we in op de beleidskaders ten aanzien van de
schulddienstverlening en de vraag in hoeverre er concrete en meetbare doelen zijn
vastgesteld (door de raad).
Beleidsplan schulddienstverlening 2016-2020
Het huidige beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 ‘Op weg naar
financiële zelfredzaamheid’ stamt uit 2016 en is geschreven door de ISD Bollenstreek. Het
beleidsplan is geschreven voor de gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen.5 Het betreft een richtinggevend beleidsplan en geeft (voor de
gemeenteraden van Hillegom en Lisse) de kaders weer waarbinnen schulddienstverlening
de komende jaren door het Dagelijks Bestuur (DB) wordt uitgeoefend. Het plan borduurt
in grote lijnen voort op het beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2012-2014
waarin ten opzichte van het eerdere beleid een andere visie werd geformuleerd. Die
andere visie betekende een kanteling in de wijze waarop schulddienstverlening tot dan toe
werd uitgevoerd. Doel van de ”oude” schulddienstverlening was een schuldenvrije
toekomst. Het doel van de schulddienstverlening zoals die door de ISD en de andere
NVVK-leden wordt gegeven is het schuldenvrij maken van de schuldenaar, waarbij de
hulpvraag van de schuldenaar centraal staat. Dit houdt in dat geprobeerd wordt elke
schuldenaar met problematische schulden onder te brengen in een driejarige
schuldregeling, na afloop waarvan de schuldenaar schuldenvrij is. Gedurende de
schuldregeling moet de schuldenaar rondkomen van een inkomen op of net onder
bijstandsniveau. Een dergelijk traject is voor veel schuldenaren echter zo zwaar dat zij dit
in de praktijk vaak niet volhouden. Het slagingspercentage in de jaren voorafgaand aan
2012 bedroeg tussen de 30% en 40%. In ruim 60% van de gevallen leidde de
schuldregeling in economische termen derhalve niet tot enige opbrengst, zij het wel tot
enig nut in situaties waarbij ondanks het mislukken van de schuldregeling zaken geregeld
konden worden zoals het op orde brengen van een verkeerd gelegd beslag of het
aanvragen van toeslagen. Zaken die echter ook gerealiseerd hadden kunnen worden
zonder dat er eerst geprobeerd was om een schuldregeling te treffen. Het doel van de
5

De gemeenteraad van de Teylingen heeft medio 2017 de beleidsnota 2017-2021
schuldhulpverlening Teylingen “Integrale schuldhulpverlening, een ketenaanpak van preventie tot
nazorg” vastgesteld.
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gekantelde werkwijze is het streven naar het maximaal haalbare. De in het beleidsplan
2012 voorgestelde gekantelde uitvoering verlegt de aandacht van het schuldenvrij maken
van de schuldenaar naar de schuldenaar zelf. Het beleidsplan is in 2015 geëvalueerd en
daaruit bleek dat de gekantelde wijze in de praktijk goed werkte, maar dat er nog wel
stappen gezet moesten worden in de preventieve sfeer en in nauwere samenwerking met
ketenpartners. Het beleidsplan 2012 is twee keer verlengd totdat er in 2016 een nieuw
plan verscheen. In het beleidsplan 2016-2020 worden de uitgangspunten van 2012
opnieuw gehanteerd:
● Schuldsituaties zijn in de eerste plaats een geschil tussen schuldenaar en
schuldeiser.
● Voorkomen is beter dan genezen.
● Toelating tot de schulddienstverlening geschiedt aan de hand van beleidsregels.
Het gebruik ervan is niet ongelimiteerd.
● De ISD stelt zich na toelating op als (activerende) dienstverlener en slechts in
uitzonderingsgevallen als hulpverlener.
● De schulddienstverlening is integraal en gaat uit van gestandaardiseerd maatwerk.
Ook streeft zij kwaliteit na.
● Bij de schulddienstverlening gelden bepaalde maximale wachttijden.
● Aan de schuldenaar wordt vooraf inzicht verschaft in de te verwachten
doorlooptijden.
● Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt in de keten en met vrijwilligers. De
regierol ligt bij de ISD.
De hierboven genoemde uitgangspunten zijn nader uitgewerkt in aparte hoofdstukken
binnen het beleidsplan. Hoewel deze punten daarin nader worden toegelicht, worden ze
niet SMART of concreet gemaakt en zijn er ook geen indicatoren aan gekoppeld. Hiermee
valt de voortgang van de uitvoering op dit moment niet te monitoren.
Uitvoeringsbeleid
Het beleidsplan is niet het enige kader waarbinnen de schulddienstverlening zich afspeelt.
Naast landelijke wet-en regelgeving (zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en
de Algemene wet bestuursrecht) zijn de meer tactische en uitvoerende beleidsregels
opgenomen in het Handboek Schulddienstverlening, bestemd voor consulenten
schulddienstverlening van de ISD en de meer tactische beleidsregels in het
(gepubliceerde) Besluit Beleidsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek en vast te
stellen door het Dagelijks Bestuur. Dit besluit is met name gericht op de inwoner die op
deze manier op een eenvoudige wijze kennis kan nemen van de toelatings- en
uitsluitingsgronden voor de schulddienstverlening, het aanbod, de werkwijze en wat de
inwoner mag verwachten.
Kaderstelling door de raad
Tot nu toe hebben de gemeenteraden zich niet expliciet met de doelstellingen voor het
beleid bezig gehouden. De gemeenteraden hebben in zijn algemeenheid veel vertrouwen
in de beleidsontwikkeling en uitvoering door de ISD. Bij het project ‘vroeg eropaf’ zijn wel
gesprekken gevoerd met de raad. De raad van Lisse is hierbij, ook vooraf aan het proces,
goed aangehaakt. De raad van Lisse is wel van mening dat het nodig is dat zij zichzelf
meer gaan toeleggen op de kaderstellende rol bij het nieuw te vormen beleid. Ook de raad
van Hillegom heeft veel vertrouwen in de ISD. Het huidige beleidsplan is ook meer uit de
koker van de ISD gekomen dan vanuit de raad, bemerken zij zelf. De gemeenteraden
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zitten op dit moment vooral in een toetsende en controlerende rol binnen het Sociaal
Domein, ook ten aanzien van de schulddienstverlening.
Tot op heden zijn de kaders voornamelijk de wettelijk vastgelegde kaders geweest, blijkt
uit gesprekken. Het is de bedoeling om in het nieuwe beleidsplan ook de raad te gaan
betrekken om doelen en kaders te stellen. Daarom worden er nog in 2021 raadssessies
georganiseerd. Het is de bedoeling om via stellingen “uit te lokken” dat de raad gaat
nadenken over (additionele) kaders en doelen, zodat deze meegenomen kunnen worden
in het nieuwe beleidsplan. Dat zullen stellingen zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen
waarmee beleidskeuzes te maken zijn. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
saneringskredieten, aansluiten bij technologische ontwikkelingen en het
schuldenknooppunt.
Beleidsregie
In de gemeenschappelijke regeling is belegd dat de ISD het uitvoeringsbeleid ontwikkelt.
Er staat tevens in de gemeenschappelijke regeling (GR) dat de ISD beleidsvoorstellen
doet; in de ogen van de ISD is deze taak gedelegeerd aan hen (zoals staat in GR artikel
5). Uit verschillende gesprekken komt naar voren dat er op dit moment een verschil van
inzicht bestaat over wie het beleid maakt en vooral waar de regie ligt. Ambtenaren van de
gemeenten, die accounthouders zijn van de ISD, hebben geen formele positie ten opzicht
van de ISD, dit maakt hun rol ingewikkeld. De ISD hoeft alleen verantwoording af te
leggen aan het DB. Op dit moment is er namelijk een situatie waarin de ISD zelf het beleid
en de doelen opstelt, het beleid uitvoert en het beleid evalueert. Vanuit de gemeenten is
aangegeven dat dit geen wenselijke situatie is.
In oktober 2020 lag er een nieuw beleidsvoorstel voor de schulddienstverlening vanuit de
ISD, dat was gebaseerd op het oude beleid waarin de nieuwe wet- en regelgeving was
ingevlochten, maar dit beleid was qua inhoud en teneur niet meer van deze tijd, komt uit
interviews naar voren. Het ademde een strenge ondertoon waarin veel op eigen
verantwoordelijkheid en eigen kracht werd ingezet. Het desbetreffende beleidsstuk is door
de HLTsamen-ambtenaren flink geannoteerd richting de wethouders gestuurd en later in
het DB besproken. Zowel vanuit de HLTsamen als vanuit Noordwijk is toen het advies
gegeven om het nieuwe beleidsdocument niet vast te stellen. Uiteindelijk is besloten om
een addendum vast te stellen voor de nieuwe wet- en regelgeving (voor 2021) en
gezamenlijk een nieuw beleidsdocument op te stellen. Dat beleid wordt straks samen met
beleidsmedewerkers van de ISD, een medewerker van Noordwijk en een medewerker van
de HLTsamen opgesteld. In het nieuwe plan is het de bedoeling meer oog te hebben voor
inwoners, door hen te benaderen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. De
inwoner moet gezien en geholpen worden en het moet geen spel worden van wet- en
regelgeving, bemerken respondenten vanuit de gemeenten. De afstemming tussen de
beleidsmedewerkers van de ISD en HLTsamen gaat op dit moment goed, bemerken de
hierbij betrokken respondenten. Het is voor het nieuwe beleid ook de bedoeling om bij de
(sociale) adviesraden input op te halen, ook ten aanzien van de doelstellingen en kaders.
Er wordt aangegeven dat het beleid integraler wordt wanneer er verschillende
organisaties bij zijn betrokken. Daarnaast is er vanuit de gemeenten aangedrongen op
een externe evaluatie van het oude schulddienstverleningsbeleid. Dit onderzoek is
tegelijkertijd met dit rekenkameronderzoek uitgevoerd.
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7.3 Relatie met andere beleidsterreinen
Schulddienstverlening is onderdeel van het bredere sociaal domein en kent een nauwe
relatie met jeugdhulp, Participatie, Wmo en minimaregelingen. Daarnaast heeft
schulddienstverlening nauwe samenhang met het armoedebeleid wat recent voor Hillegom
en Lisse is geschreven (2019). Uit de documentenstudie blijkt dat er met de aanpalende
beleidsterreinen, zoals het armoedebeleid wat de HLTsamen-samenwerking voor de
gemeenten schrijft, goede koppelingen worden gemaakt met de schulddienstverlening. De
gemeenten Hillegom en Lisse hebben twee aparte beleidsnota’s voor armoede, maar de
uitgangspunten zijn nagenoeg hetzelfde.6 Uit het armoedebeleid van beide gemeenten
komt naar voren dat het de ambitie is om armoede en sociale uitsluiting (als gevolg van
armoede en schulden) te voorkomen.
Ook zien we dat andere beleidsterreinen zoals Cultuur, Wmo, Jeugd, Sport en Onderwijs
referenties maken naar mensen met een laag inkomen en schulden. Al is de invalshoek
vaak vanuit het armoedebeleid. Vastgesteld kan wel worden dat de gemeenten Hillegom
en Lisse de schuldenproblematiek als onderdeel zien van vaak een groter probleem en het
dus integraal aanvliegen. Zo is er in Hillegom en Lisse een ‘Lokale aanpak eenzaamheid’
die zich richt op armoede en mogelijke schulden die hierdoor ontstaan. En uit de
‘Maatschappelijke Agenda van Lisse’ blijkt dat ‘geldzorgen hebben, leidt tot chronische
stress, gezondheidsproblemen en dus minder denk- en doe-vermogen. Daardoor wordt
meedoen aan de samenleving en het oplossen van problemen nog moeilijker.’ De
gemeente geeft aan dat informatie en hulp daarom makkelijk toegankelijk moet zijn en
dat een vraag om hulp een integraal plan op maat vereist.
7.4 Samenvatting van bevindingen ten aanzien van het beleid en doelstellingen
Vastgesteld kan worden dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek
grotendeels zijn opgevolgd. In een brief van de ISD van 17 april 2012 is door de directeur
het volgende aangegeven: ‘Bij het opstellen van de notities en het conceptbeleidsplan is
ook aansluiting gezocht bij de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Hillegom,
Lisse en Noordwijkerhout.’ Dit zien we ook terug in de uitwerking van het plan.
Het huidige beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 ‘Op weg naar
financiële zelfredzaamheid’ is geschreven door ISD Bollenstreek. Het plan borduurt in
grote lijnen voort op het beleidsplan uit 2012. De uitgangspunten binnen het beleidsplan
zijn nader uitgewerkt in aparte hoofdstukken. Hoewel deze punten daarin nader worden
toegelicht, worden ze niet SMART of concreet gemaakt en zijn er ook geen indicatoren aan
gekoppeld. Hiermee valt de voortgang van de uitvoering op dit moment niet te monitoren.
Naast het beleidsplan is er ook zogenaamd uitvoeringsbeleid waarbinnen de
schulddienstverlening zich afspeelt. Deze meer tactische en uitvoerende beleidsregels zijn
opgenomen in het Handboek Schulddienstverlening. Er is ook een Besluit Beleidsregels
schulddienstverlening ISD Bollenstreek dat gericht is op de inwoner die op deze manier
kennis kan nemen van de toelatings-en uitsluitingsgronden voor de schulddienstverlening,
het aanbod, de werkwijze en wat de inwoner mag verwachten.

6

‘Een stevig fundament, Armoedebeleid Hillegom 2019-2022’ en ‘Beleidsnota Iedereen doet mee.
Rondkomen met inkomen 2019-2022.
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Tot nu toe hebben de gemeenteraden zich niet expliciet met de doelstellingen voor het
beleid bezig gehouden. De gemeenteraden hebben in zijn algemeenheid veel vertrouwen
in de beleidsontwikkeling en uitvoering door de ISD. De raden zijn wel van mening dat het
nodig is dat zij zichzelf meer gaan toeleggen op de kaderstellende rol bij het nieuw te
vormen beleid. Het huidige beleidsplan is ook meer uit de koker van de ISD gekomen dan
vanuit de raad, bemerken zij zelf. De gemeenteraden zitten op dit moment vooral in een
toetsende en controlerende rol ten aanzien van de schulddienstverlening. Het is de
bedoeling om bij het nieuwe beleidsplan ook de raad te betrekken om doelen en kaders te
stellen. Daarvoor worden er nog in 2021 sessies georganiseerd waarin de raad gaat
nadenken over kaders en doelen.
Uit verschillende gesprekken komt naar voren dat er op dit moment een verschil van
inzicht bestaat over wie het beleid maakt en vooral waar de regie ligt. Op dit moment is er
namelijk een situatie waarin de ISD zelf het beleid en de doelen opstelt, het beleid
uitvoert en het beleid evalueert. Vanuit de gemeenten is aangegeven dat dit geen
wenselijke situatie is. In oktober 2020 lag er een nieuw beleidsvoorstel voor de
schulddienstverlening vanuit de ISD, dat was gebaseerd op het oude beleid waarin de
nieuwe wet- en regelgeving was ingevlochten. Dit beleidsstuk was qua inhoud en teneur
niet meer van deze tijd, komt uit interviews naar voren. Zowel vanuit HLTsamen als
vanuit Noordwijk is het advies gegeven om het nieuwe beleidsdocument niet vast te
stellen. Uiteindelijk is besloten om een addendum vast te stellen voor de nieuwe wet- en
regelgeving en gezamenlijk een nieuw beleidsdocument op te stellen. In het nieuwe plan
is het de bedoeling om meer oog te hebben voor inwoners, door hen te benaderen vanuit
vertrouwen in plaats van wantrouwen. De afstemming tussen de beleidsmedewerkers van
de ISD en HLTsamen gaat op dit moment goed, bemerken de hierbij betrokken
respondenten. Het is voor het nieuwe beleid ook de bedoeling om bij de adviesraden input
op te halen. De gedachte is dat het beleid integraler wordt wanneer er verschillende
organisaties bij zijn betrokken. Daarnaast is er vanuit de gemeenten aangedrongen op
een externe evaluatie van het oude schulddienstverleningsbeleid. Dit onderzoek is
tegelijkertijd met dit rekenkameronderzoek uitgevoerd.
Er is sprake van goede samenhang met de verschillende subdomeinen binnen het sociaal
domein. Ook als het gaat om ander aanpalend beleid, zoals armoede en
minimaregelingen, is er een duidelijke samenhang met de schulddienstverlening. Het feit
dat ISD Bollenstreek ook de uitvoering van de aanpalende beleidsterreinen uitvoert, speelt
daarbij ongetwijfeld een rol.
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Hoofdstuk 8

Organisatie en uitvoering

In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop de gemeenten Hillegom en Lisse de
taken vanuit de schulddienstverlening hebben georganiseerd. Daarnaast onderzoeken wij
hoe de toegang tot de schulddienstverlening is georganiseerd en welke rol de consulenten
van de ISD hierin vervullen. We gaan ook in op samenwerking tussen de gemeenten, de
ISD en de ketenpartners. Daarnaast reflecteren we op de ervaringen van ketenpartners
met het beleid en de daaruit voortvloeiende werkwijze.
Deelvragen
4. Welke taken hebben de gemeenten bij de

Norm
●

uitvoeringsorganisatie ISD Bollenstreek belegd
en welke afspraken zijn hierover gemaakt?
●

5. In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de

●

potentiële doelgroepen voor de
schuldhulpverlening ultimo 2020?

●
●

Er is een convenant of een ander
samenwerkingsdocument opgesteld waarin
duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de
gemeenten en de ISD met betrekking tot het
bieden van schuldhulpverlening.
Indien de gemeenten nog een rol hebben in
bijvoorbeeld het doen van de intake of op het
gebied van preventie van schulden dan is voor
beide partijen duidelijk wie welke rol belegd
heeft.
Er is bij de gemeenten bekend hoe de
samenstelling is (uit welke doelgroepen deze
bestaat) van de inwoners die aan het einde van
2020 schuldhulpverlening ontvingen.
Er is een overzicht van de ingezette
instrumenten die beschikbaar zijn voor
doelgroepenbeleid.
De resultaten van het doelgroepenbeleid zijn
vastgelegd en inzichtelijk gemaakt. De
gemaakte keuzes binnen het beleid zijn
vastgelegd in documenten en herkenbaar voor
de uitvoering en klanten.

6. In hoeverre is er sprake van een effectieve

●

Indien er sprake is van een samenwerking
tussen ISD Bollenstreek en ketenpartners zijn
er duidelijke afspraken gemaakt en biedt de
samenwerking meerwaarde voor de inwoners
van de gemeenten Hillegom en Lisse.

7. Hoe is de zogenaamde vroegsignalering

●

Er is duidelijkheid over de inrichting van
vroegsignalering.
Alle betrokken partners zijn bekend bij de
gemeente.

samenwerking tussen ISD Bollenstreek bij de
uitvoering van de schuldhulpverlening in een
keten van (voorliggende) voorzieningen en
organisaties?

ingericht?

8. Worden de doelgroepen bediend? Op dit

moment is al bekend dat er een nieuwe
doelgroep is ontstaan: de zzp’er door de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo).

●

●
●

Daar waar het speciale doelgroepen (zoals
ondernemers) betreft is duidelijk wat hiervoor
de handelingswijze is.
Alle doelgroepen worden geholpen bij de
aanvraag voor schuldhulpverlening dan wel
geholpen of verwezen naar een andere
oplossing/instantie.
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9. Welke instrumenten zetten de gemeenten in

●

voor het doelgroepenbeleid?

●

10. Hoe is de nazorg geregeld ter voorkoming van
terugval in de oude patronen?

●

Indien er speciaal doelgroepenbeleid is
gecreëerd, is ook duidelijk op welke manier
(met welke instrumenten of specifieke
trajecten) deze geholpen zijn.
De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn
vastgelegd in documenten en herkenbaar voor
de uitvoering en klanten.
Indien er sprake is van nazorg verleend door
ISD Bollenstreek en/of gemeenten zijn hier
heldere kaders voor gesteld.

8.1 Toegang
ISD Bollenstreek voert alle wettelijke taken binnen de schulddienstverlening uit voor de
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Dit houdt in dat inwoners met
schulden in deze gemeenten zich wenden tot de ISD.
Integrale toegang
Vanaf 1 januari 2021 is er in de Bollenstreek één integrale lokale toegang ingericht waar
alle inwoners terechtkunnen met alle vragen op het gebied van de levensdomeinen als
werk en inkomen, hulp bij ondersteuning, schulddienstverlening en opvoeding. In de
Integrale Toegang werken mensen vanuit verschillende disciplines. Dit zijn de
medewerkers van de Jeugd en gezinsteams (JGT’s), MEE, Kwadraad, ISD en de
verschillende welzijnsorganisaties. Deze professionals zijn bekend met de wijken in de vier
gemeenten en werken met elkaar en met onder meer huisartsen, wijkagenten,
woonconsulenten en leerkrachten. De professionals worden vanuit verschillende
organisaties uitgeleend aan de Integrale Toegang. De integrale toegangsteams zijn zoveel
mogelijk gehuisvest onder één dak en op elk integraal team is eenduidige aansturing.
Zodra de medewerkers van de integrale toegang vermoedens van schulden hebben,
kunnen ze doorverwijzen naar de ISD schulddienstverlening. Daarmee is de integrale
toegang een vindplaats voor inwoners met schulden. Ook andere ketenpartners als
Humanitas, Schuldhulpmaatje of de Voedselbank kunnen fungeren als vindplaats en
kunnen doorverwijzen naar de consulenten schulddienstverlening.
De (aan)melding
Inwoners kunnen zich op verschillende manieren melden voor schulddienstverlening. Zo
kan iemand met een vraag naar het integrale toegangsteam stappen (voorheen Lokaal
Loket/zorgloket/Wmo-adviescentrum) of telefonisch contact met de ISD opnemen. Indien
er meer ondersteuning nodig is, kan er een aanvraag ingediend worden voor
schulddienstverlening. Dit kan ook telefonisch of via de integrale toegang. Inwoners
dienen een aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en financiële stukken bij te
voegen. Nadat het aanvraagformulier goed is ingevuld, komt er een intakegesprek met de
ISD. Hierin worden onder andere persoonlijke omstandigheden van de inwoner besproken,
de inkomsten en uitgaven worden in beeld gebracht en de motivatie om in de
schulddienstverlening te komen wordt uitgevraagd.
Indien een aanvraagformulier niet compleet is, of niet binnen de gestelde termijn wordt
aangeleverd, bellen de medewerkers belast met het administratieve proces standaard
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naar de klant ter herinnering. In dit gesprek wordt gevraagd of er extra hulp nodig is voor
de administratie, deze hulp kan bijvoorbeeld door Humanitas worden geboden. Naar
schatting levert uiteindelijk zo’n 50% tot 60% van de aanmelders een compleet dossier
aan. Ieder dossier (compleet of niet) wordt doorgezet naar de consulent. Uitzonderingen
zijn dossiers waarin én veel ontbreekt én waarbij er geen contact meer te krijgen is met
de indiener.
Uit de interviews met onder andere Humanitas, Kwadraad en Woningcorporatie Stek blijkt
dat het aanmeldformulier en de bewijslast voor toelating tot de schulddienstverlening voor
sommige inwoners een drempel opwerpt. Door de omvang van de bewijslast raken
klanten snel het overzicht kwijt. Het bij elkaar verzamelen van bewijsstukken is voor deze
doelgroep vaak erg lastig. Zeker voor specifieke doelgroepen zoals verstandelijk
beperkten en statushouders. Dit is een landelijk beeld en speelt bij veel gemeenten. Van
de voorschriften in de Wgs kan ook niet zomaar worden afgeweken, wel kunnen de
gemeenten ervoor zorgen dat er hulp en ondersteuning wordt aangeboden bij het op orde
krijgen van de administratie (middels ketenpartners), waarover meer in paragraaf 8.4.
8.2 Taken en inrichting schulddienstverlening
Het team schulddienstverlening van de ISD bestaat uit zeven consulenten, vier
administratieve medewerkers en een aantal zogeheten ‘lopers’ die opereren in het vroeg
eropaf-traject, maar officieel in dienst bij Kwadraad.
Instrumenten
De ISD heeft de volgende instrumenten om inwoners met schulden te helpen, die we
hieronder kort zullen toelichten.
Informatie en advies
Als een inwoner financiële problemen heeft, kan deze mogelijk geholpen zijn met een
informatie- en adviesgesprek. Afhankelijk van de situatie kunnen één of meerdere
gesprekken plaatsvinden. Tijdens deze gesprekken krijgt de inwoner informatie en/of
advies over het opzetten van een goede financiële administratie, het betalen van
rekeningen, het aanpakken van een probleem en het zelf onderhandelen met schuldeisers.
Cursus Omgaan met geld
Samen met Kwadraad worden budgetcursussen gegeven aan alle klanten van
schulddienstverlening. Het volgen van deze cursus is een voorwaarde voor een regeling
van schulden. Een gedachte hierachter is dat het behalve iemands motivatie toetst, ook
kan leiden tot gedragsverandering van de schuldenaar.
Budgetinformatiepunt (BIP)/Zelfstandigenloket/fonds voorkomen huisuitzetting
Het budgetinformatiepunt (BIP) is ondergebracht op de begane grond van de ISD en
onderdeel van de uitvoering van de schulddienstverlening. Het is een wekelijks
inloopspreekuur, waar Humanitas bij aanwezig is. Dit biedt als voordeel dat de inwoner
direct in contact kan treden met de deskundige. Ook werkt de ISD Bollenstreek sinds 2018
met een zelfstandigenloket, waar ondernemers met financiële problemen terechtkunnen
met vragen. In 2018 is het Fonds Voorkomen Huisuitzetting opgericht. Dit fonds wordt
beheerd door de ISD.
Stabilisatie
Het doel van stabilisatie is het in evenwicht brengen en houden van inkomsten en
uitgaven van de schuldenaar. Hierbij is van het belang dat de inkomsten worden
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gemaximaliseerd, de uitgaven tot het minimum worden beperkt, er geen crisis is en de
beslagvrije voet wordt gegarandeerd. Als bovenstaande is bereikt kan een
betalingsregeling, herfinanciering of een schuldregeling worden opgezet.
Budgetbeheer met of zonder schulddienstverlening
Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek de financiën bijhoudt en zorgt dat de
rekeningen op tijd worden betaald. Op deze manier lopen eventuele schulden niet verder
op. De inwoner heeft dan de tijd om financiële zaken weer op orde te brengen.
Betalingsregeling
De ISD kan bemiddelen tussen een inwoner en de schuldeisers om een betalingsregeling
af te spreken. Bij een betalingsregeling wordt de schuld volledig terugbetaald in een
vooraf vastgesteld aantal termijnen. Als een betalingsregeling mogelijk is, heeft deze
voorrang op het minnelijk schuldregelingstraject.
Herfinanciering
Bij herfinanciering worden schulden afgelost door het verstrekken van een lening. De
inwoner betaalt een maandelijks aflossing van de lening aan de bank. Aan het verstrekken
van de lening zijn voorwaarden verbonden. Deze lening loopt dan via Kredietbank
Nederland. De ISD verwijst door naar de Kredietbank, maar heeft verder geen rol bij een
herfinanciering.
Het minnelijk schuldregelingstraject
Bij het minnelijk schuldregelingstraject is de ISD bemiddelaar tussen de inwoner en de
schuldeisers. Op basis van het inkomen wordt de afloscapaciteit bepaald. Een minnelijk
traject duurt drie jaar. Als een inwoner de drie jaar niet volmaakt, wordt het traject
afgesloten en wordt de inwoner vijf jaar uitgesloten van een traject schulddienstverlening.
Indien schuldeisers akkoord gaan met het bedrag dat wordt voorgesteld, en de inwoner
houdt dit traject vol, dan is iemand na drie jaar schuldenvrij.
Het WSNP-traject
Soms is een minnelijk schuldregelingstraject niet mogelijk, omdat de schuldeisers niet
akkoord gaan met de aflosvoorstellen. In dat geval kan de ISD een verzoekschrift en een
verklaring voor de Wsnp opmaken. Hiermee verzoekt een inwoner de rechtbank om
toegelaten te worden tot het wettelijke schuldsaneringstraject.
Nazorg
Gelet op het belang om terugval te voorkomen wordt nazorg geboden aan (ex)schuldenaren die nog niet zelfredzaam zijn, maar dat wel kunnen worden. Er wordt na
een traject contact opgenomen met de klant (een of twee keer) om te vragen of er nog
hulp nodig is en hoe het gaat. In de praktijk blijkt het mee te vallen hoeveel terugval er is.
Indien er zorgen zijn bij de consulent kan Humanitas ingeschakeld worden om de
thuisadministratie te verzorgen of blijven klanten in budgetbeheer.
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Taken consulenten
De consulenten schulddienstverlening werken in de basis als schuldbemiddelaar tussen
klanten en schuldeisers. Het doel is om zoveel mogelijk schuldregelingen en
betalingsregelingen voor elkaar te krijgen. Ook kunnen mensen bij hen terecht voor
budgetbeheer. In die gevallen maken zij de begroting en zetten ze alle inkomsten en
uitgaven op een rij. Ook geven ze door welke betalingen gedaan moeten worden en sturen
ze alle stukken toe waardoor de betalingen in het systeem gezet kunnen worden.
Daarnaast wordt er een check gedaan op de toeslagen. Bij budgetbeheer kan de begroting
tussentijds worden aangepast en soms komen er extra verzoeken voor betalingen binnen.
Deze lopen via de consulenten, zij beoordelen uiteindelijk of er ruimte voor is en geven dit
door aan de medewerkers. De administratieve medewerkers betalen de rekeningen van
klanten, geven weekbudget en houden in de gaten of het geld binnenkomt.
Caseload
Uit gesprekken met de ISD komt voort dat de caseload van de consulenten ongeveer 1,75
klant per uur zou moeten zijn. Momenteel zijn er meer dossiers dan dat er fte voor
beschikbaar is. De caseload wordt hierdoor als vrij hoog ervaren. De werkdruk is ook
hoger geworden doordat er veel is aangepast met de nieuwe VTLB-berekening (Vrij te
Laten Bedrag). Dit is het bedrag dat inwoners over moeten houden om van te kunnen
leven. Ook is de beslagvrije voet aangepast per 1 januari. Ten slotte komen er binnenkort
trainingen zodat de consulenten in de toekomst ook zzp’ers en ondernemers kunnen gaan
helpen. Ook deze trainingen nemen de nodige uren in beslag. Consulenten zouden graag
meer trainingen volgen om hun kennis te vergroten, maar vanwege de hoge caseload en
de complexiteit van de casussen is dit momenteel niet haalbaar.
8.3 Doelgroepen
In het huidige beleidsplan schulddienstverlening wordt geen specifiek doelgroepenbeleid
beschreven. In het plan staat over zelfstandigen opgenomen dat de ISD hier geen
schuldregelingen voor aanbiedt. De ISD kijkt voor zzp’ers wel of ze in aanmerking komen
voor een krediet via het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz) of dat een minnelijke regeling
met de schuldeisers mogelijk is. De ISD voert zelf de Bbz uit. Voor de uitvoering van de
minnelijke regeling werkt de ISD samen met drie externe partijen. Tot slot is er een
speciaal informatiepunt binnen de ISD waar zelfstandigen vragen kunnen stellen
(Zelfstandigenloket). In de zomer van 2021 worden er trainingen aangeboden waarmee
consulenten worden opgeleid om ook zelfstandigen met schulden te helpen. De
argumentatie voor het zelf opleiden van consulenten om deze doelgroep te helpen, is:
● dat de uitvoering en dienstverlening kan worden ingepast in de eigen visie/missie;
● er dan snel geschakeld kan worden met collega’s als er iets nodig is of moet
veranderen;
● het minder geld kost (aan uitbesteding hangt een prijskaartje);
● ook kan de kwaliteit beter geborgd en gemonitord worden.
Een andere doelgroep die consulenten zien toenemen zijn statushouders. Momenteel is de
ISD aan de slag met het doorvoeren van veranderingen als gevolg van invoering van de
nieuwe Wet Inburgering. Zo is er binnen deze nieuwe wet (die ingevoerd wordt in 2022)
specifieke aandacht voor schuldhulpverlening en zelfredzaamheid. De ISD is aan het
verkennen hoe dienstverlening aan deze doelgroep ingeregeld kan worden, mocht die taak
bij hen komen te liggen. Voor beide doelgroepen is de insteek om hier binnen het nieuwe
beleidsplan aandacht aan te besteden.
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Screening bij de intake
Binnen de ISD wordt gebruikgemaakt van Mesis. Een screeningsinstrument speciaal
ontwikkeld voor schuldhulpverlening en beschermingsbewind dat inzicht geeft in gedrag,
motivatie, vaardigheden en leefbaarheid. Dit instrument wordt gebruikt als hulpmiddel bij
de intake van nieuwe klanten. Er is op dit moment geen doelgroepbepaling, uitgangspunt
is dat ze zo goed mogelijk iedereen willen helpen. ISD-medewerkers zien wel doelgroepen
ontstaan zoals zelfstandigen en statushouders, maar het aantal klanten is binnen de
Bollenstreek vooralsnog erg klein (ongeveer 40/50 klanten per gemeente). Er wordt
daarom gekeken naar instrumenten die de consulenten nodig hebben. De ISD zet daar
gericht met training en opleiding op in.
Toekomst
De ISD verwacht in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022 een
toename in het aantal aanvragen van zzp’ers en ondernemers. Zelfstandigen zijn vaak
mensen die zaken graag zelf regelen, waardoor ze in de regel minder snel aan de bel
trekken. Dat deze groep alsnog gaat komen, daar zijn ze wel van overtuigd. Daarom zijn
ze begonnen met het opleiden van de consulenten om deze doelgroep te kunnen helpen.
Veel zelfstandigen maken nu al een jaar gebruik van de ToZo. De ISD is preventief deze
groep aan het benaderen om te kijken of en hoe ze hun hoofd boven water kunnen
houden. Als de verwachte golf aan zelfstandigen echt komt, verwachten de consulenten
het niet te gaan redden met de huidige capaciteit. Ze verwachten ook dat de aanvragen
van de ondernemers complexer zullen zijn.
8.4 Samenwerking met ketenpartners
De gemeenten Hillegom en Lisse en de ISD werken op het gebied van
schulddienstverlening samen met Humanitas, Schuldhulpmaatje, Kwadraad en Stichting
MEE. Er zijn daarnaast contacten met de Voedselbank en de Kledingbank. Ook is de ISD
Bollenstreek lid van de NVVK.
Humanitas
Humanitas is een stichting die voor een groot deel bestaat uit vrijwilligers. Bij elkaar zijn
er 55 vrijwilligers actief voor Humanitas in de Bollenstreek. Deze vrijwilligers zijn opgeleid
om hulp te bieden in de vorm van thuisadministratie. Humanitas wordt per traject
gefinancierd vanuit de ISD. Op het moment dat een consulent vermoedt dat een inwoner
niet zelf de papieren op orde kan krijgen om een aanvraag te doen tot
schulddienstverlening kan de hulp van Humanitas worden ingeroepen. De begeleiding die
de vrijwilligers van Humanitas bieden duurt maximaal een jaar, daarna moeten inwoners
zelf de administratie weer kunnen doen. Dit maximum is er ook om vrijwilligers te
beschermen dat ze niet in al te ingewikkelde casussen worden gezogen en dat er geen
afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Er sluit ook altijd een vrijwilliger van Humanitas aan bij
het budgetinformatiepunt dat gevestigd is in Lisse. Tot slot loopt er een initiatief in
samenwerking met Schuldhulpmaatje waarbij er een spreekuur is opgezet in de
plaatselijke bibliotheek.
Schuldhulpmaatje
Schuldhulpmaatje is een vereniging die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers en vanuit een
initiatief van de kerken is ontstaan. Een schuldhulpmaatje is iemand die naast de
schuldenaar staat en zonder te oordelen aan de slag gaat om financieel weer orde op
zaken te stellen. Schuldhulpmaatje is pas actief in Lisse sinds 2020 en is hierdoor nog
redelijk nieuw en onbekend in de regio. In het armoedebeleid van de gemeente Lisse staat
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een indicator opgenomen dat er ten minste 30 huishoudens geholpen worden. Uit het
interview met Schuldhulpmaatje blijkt dat dit aantal bij lange na niet wordt gehaald.
Hiervoor zijn meerdere redenen te noemen. Sinds de start van Schuldhulpmaatje in Lisse
is de helft van de hulpvragers binnengekomen via de website. Verder zijn er
doorverwijzingen van Stichting MEE, Kwadraad en via de kerken. Het aantal inwoners dat
zich meldt, valt nog wat tegen. De coronacrisis speelt hier ook een rol in. Tot nu toe zijn
er zes inwoners geholpen, er zijn acht maatjes opgeleid en er wordt uitgebreid naar tien.
In Hillegom is Schuldhulpmaatje nog niet actief maar zijn er wel voorbereidingen getroffen
om ook daar te starten.
Voedselbank
Zowel Hillegom als Lisse hebben een eigen Voedselbank. Incidenteel heeft de Voedselbank
contact met de ISD en de gemeenten, met laatstgenoemde is er vooral contact over
huisvesting. In het verleden vond er wel structureel overleg plaats tussen de ISD,
Kwadraad, Humanitas, de kerken en de Voedselbank. Vanwege de coronacrisis heeft dit al
enige tijd niet meer plaatsgevonden. Op dit moment ondersteunt de Voedselbank tussen
de 25 en 35 gezinnen in Lisse en in Hillegom tussen de 50 en 60 gezinnen. Ongeveer een
kwart van deze gezinnen zit in een schuldentraject.
Kwadraad
Kwadraad ondersteunt mensen die zelf geen oplossing kunnen vinden voor hun dagelijkse
problemen. Dit doet zij onder andere met maatschappelijk werkers en sociale raadslieden.
Kwadraad speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en
ondersteunt bij problematiek op verschillende leefgebieden. Binnen de
schulddienstverlening spelen ze een rol in het Vroeg eropaf traject. Eén van de
medewerkers gaat op huisbezoek. Verder kunnen ze schuldenaren individueel kortdurende
ondersteuning bieden.
Stichting MEE
Stichting MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.
De consulenten zijn, vanuit de opdracht vanuit HLTsamen, momenteel maximaal een half
jaar betrokken bij de klanten. Zij helpen iemand op weg zodat deze persoon weer grip op
het leven ervaart. MEE werkt ondersteunend bij aanmelding voor Humanitas of de ISD
Bollenstreek. Daarnaast biedt MEE de cursus ‘Omgaan met geld’ aan, speciaal voor
mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Als mensen langere tijd ondersteuning
nodig hebben, worden ze doorverwezen naar ISD Bollenstreek voor een indicatie
specialistische zorg.
NVVK
De ISD Bollenstreek is lid van de NVVK. De NVVK is de brancheorganisatie voor
schulddienstverlening en sociaal bankieren. Schuldeisers zijn eerder bereid om afspraken
te maken met een organisatie, die lid is van de NVVK.
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Samenwerking
Uit gesprekken is duidelijk geworden dat de ketenpartners, de gemeenten en de ISD
tevreden zijn over de samenwerking met elkaar. Door goede individuele contacten zijn er
korte lijntjes met elkaar. Daarnaast ervaren respondenten een grote betrokkenheid bij de
doelgroep vanuit de hele keten. Wel zien de ketenpartners en de ISD op bepaalde vlakken
nog ruimte voor verbetering:
● Er lijken steeds meer initiatieven en partijen te ontstaan (schuldhulpmaatje,
bewindvoerders) binnen de uitvoeringspraktijk die niet altijd van elkaar en elkaars
rol op de hoogte zijn. Hierin is het belangrijk dat de gemeente de regierol pakt en
afstemming zoekt met het hele veld zodat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor
welke taak, met daarbij duidelijke afspraken over de rolverdeling. Er is daarbij
duidelijk behoefte aan een sociale kaart.
● Het lijkt soms persoonsafhankelijk hoe uitgebreid (en warm) de overdracht
plaatsvindt tussen de ISD en de ketenpartners. Ook verloopt de doorverwijzing
niet altijd goed. Wat in sommige gevallen samenhangt met het feit dat partijen
niet precies van elkaar weten waar ze zich mee bezig houden.
● Het bereik van de schulddienstverlening zou vergroot kunnen worden. Naar
schatting zijn er zo’n 1.500 huishoudens alleen al in de gemeente Lisse die
financiële problemen hebben.7 Hiervan is nu slechts een klein deel in beeld. Dit
dienen alle partners in gezamenlijkheid op te pakken.
8.5 Vroegsignalering (Vroeg eropaf)
Vroegsignalering is bij uitstek een goed voorbeeld van intensieve samenwerking met
ketenpartners. Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
gewijzigd. Onder deze wet valt ook Vroegsignalering. Vanaf 1 januari 2021 is Vroeg Eropaf
geen pilot meer, maar een wettelijke taak geworden die de ISD voor alle Bollenstreekgemeenten uitvoert. Ze sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij landelijke convenanten.
Partijen die onder andere meedoen en een achterstand melden bij Vroeg Eropaf zijn
nutsbedrijven, woonstichtingen en de zorgverzekeraars.
Vroeg eropaf in de praktijk
Er worden signalen via een systeem (RIS matching) verzameld. Dit wordt aangedragen
door verschillende crediteuren. Voor 1 januari 2021 werden alleen signalen afgegeven
wanneer er sprake was van een huurachterstand. Hierdoor kwamen er weinig signalen van
betalingsachterstand binnen. Sinds de wetswijziging worden ook signalen afgegeven door
nutsbedrijven en door zorgverzekeraars. Ook lokale partijen kunnen hun
betalingsachterstanden melden. De signalen worden geprioriteerd waardoor er uiteindelijk
gegevens van 30 personen overblijven waar iets mee gedaan wordt. Afhankelijk van de
hoogte van de betalingsachterstand krijgen mensen een brief over mogelijke
ondersteuning of neemt een medewerker van het Team Vroeg Eropaf persoonlijk contact
op. Ook vinden er huisbezoeken plaats waarbij een vrijwilliger van Humanitas en een
medewerker van Kwadraad samen op pad gaan. Zij proberen met de inwoner in gesprek
te komen en hulp te bieden. Van de tien inwoners die bezocht worden, vindt er doorgaans
in zeven gevallen daadwerkelijk een gesprek plaats. De laatste maanden waren dit voor
een groot deel ondernemers die in de problemen waren geraakt door de coronacrisis.
De inwoners die benaderd worden vanuit deze aanpak vormen een moeilijke doelgroep.
Ze vragen geen hulp (want zijn nog niet bekend bij de ISD) en ervaren vaak ook geen
probleem.
7

Volgens de sociale kaart van schuldhulpmaatje, 2021.
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Ten tijde van de strenge coronamaatregelen werd de combinatie vrijwilliger en
medewerker van Kwadraad in de praktijk niet ingezet. Dit wordt, zodra dat weer veilig
mogelijk is, wel weer op die manier opgepakt. De combinatie van een vrijwilliger en een
professional werkt volgens de betrokkenen erg goed. Het wordt volgens betrokkenen door
inwoners als heel prettig ervaren dat er een vrijwilliger bij hen op bezoek komt, omdat die
niet gezien wordt als een vertegenwoordiger van een overheids- of zorginstantie. Er wordt
niet altijd open gedaan door de inwoners als ze de eerste keer aanbellen, maar als ze
eenmaal achter de voordeur komen, verlopen de gesprekken doorgaans goed. Vrijwilligers
maken echt het verschil in het winnen van vertrouwen, komt uit de gesprekken naar
voren. De kracht zit er in dat deze persoon daar vrijwillig zit en alle tijd neemt.
Er zijn veel voorbeelden te noemen waarin de Vroeg Eropaf aanpak succesvol is geweest.
Bijvoorbeeld bij klanten die een maand huurachterstand hebben en dit zelf niet kunnen
oplossen, terwijl er via een telefoontje eenvoudig een betalingsregeling gesloten kan
worden. Wat met name waardevol is, is het feit dat inwoners zich bewust worden van de
financiële situatie.
8.6 Samenvatting van bevindingen ten aanzien van de organisatie en uitvoering
ISD Bollenstreek voert alle wettelijke taken binnen de schulddienstverlening uit voor de
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Dit houdt in dat inwoners met
schulden zich moeten wenden tot de ISD. Daarnaast kunnen inwoners worden
doorverwezen via ketenpartners of via de integrale toegang. Zodra de medewerkers van
de integrale toegang vermoedens hebben van schulden, kunnen ze doorverwijzen naar de
schulddienstverlening. Daarmee is de integrale toegang een belangrijke vindplaats voor
mensen met schulden. Ook andere ketenpartners als Humanitas, Schuldhulpmaatje of de
Voedselbank fungeren als vindplaats en kunnen doorverwijzen naar de consulenten
schulddienstverlening.
Er is sprake van een helder en duidelijk aanmeldproces voor klanten. Wel bemerken
verschillende respondenten dat de bewijslast die aangevoerd moet worden voor het
intakegesprek erg groot is, wat voor sommige klanten een drempel opwerpt. Door de
omvang van de bewijslast raken klanten snel het overzicht kwijt. Het bij elkaar
verzamelen van bewijsstukken is voor deze doelgroep vaak lastig. Zeker voor specifieke
doelgroepen zoals verstandelijk beperkten en statushouders. Dit is een landelijk beeld en
speelt bij veel gemeenten. Naar schatting levert uiteindelijk zo’n 50% tot 60% van de
inwoners een compleet dossier aan. Ieder dossier (compleet of niet) wordt doorgezet naar
de consulent.
De ISD zet verschillende instrumenten in om inwoners met schulden te helpen (zie voor
een compleet overzicht paragraaf 8.2).
Uit interviews blijkt dat de uitvoering van de taken door de ISD-consulenten goed
verloopt. De taken en werkinstructies zijn voor hen helder (zoals verwoord in het
Handboek Schulddienstverlening). De caseload van de consulenten is op dit moment
hoog, er zijn veel dossiers waarbij ook de complexiteit daarvan toeneemt.
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De werkdruk is ook hoger geworden als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving met de
daaruit volgende nieuwe werkwijzen, zoals de VTLB-berekening en de beslagvrije voet.
Ten slotte nemen diverse trainingen voor het helpen van zelfstandigen en ondernemers
tijd in beslag.
In het huidige beleidsplan schulddienstverlening wordt geen specifiek doelgroepenbeleid
beschreven, wel wordt er in de praktijk hierop geacteerd. Gezien de relatief kleine
aantallen - 25 tot 35 per gemeente - is op dit moment nog niet echt van doelgroepen te
spreken. Dat neemt niet weg dat in het nieuwe beleid er wel degelijk aandacht aan
doelgroepen besteed zal worden. De ISD verwacht straks namelijk een flinke toename in
het aantal aanvragen van zzp’ers en ondernemers. Daarom zijn ze begonnen met het
opleiden van de consulenten om deze doelgroep te kunnen helpen. Als de verwachte golf
aan zelfstandigen komt, verwachten de consulenten het niet te gaan redden met de
huidige capaciteit.
De gemeenten en de ISD werken op het gebied van schulddienstverlening onder andere
samen met Humanitas, Schuldhulpmaatje, Kwadraad en Stichting MEE. Er zijn daarnaast
contacten met de Voedselbank en de Kledingbank. Uit gesprekken blijkt dat zowel de
ketenpartners als de gemeenten tevreden zijn over de samenwerking met de ISD. Wel zijn
er nog een aantal aandachtspunten voor de samenwerking. Zo lijken er steeds meer
initiatieven te ontstaan die soms niet altijd in lijn lopen met de primaire uitvoeringstaak
van de schulddienstverlening. Hierbij wordt verwacht dat de gemeenten een sterkere
regierol pakken en afstemming zoeken met het veld zodat duidelijk is wie
verantwoordelijk is voor welke taak, met daarbij een duidelijke rolverdeling. Er is daarbij
ook duidelijk behoefte aan een sociale kaart, want de doorverwijzing verloopt niet altijd
goed. Wat in sommige gevallen samenhangt met het feit dat partijen niet precies van
elkaar weten waar ze zich mee bezig houden.
Vanaf 1 januari 2021 is Vroeg Eropaf geen pilot meer, maar een wettelijke taak geworden.
Partijen die onder andere meedoen en een achterstand melden bij Vroeg Eropaf zijn
nutsbedrijven, woonstichtingen en zorgverzekeraars. Er vinden huisbezoeken plaats
waarbij een vrijwilliger van Humanitas en een medewerker van Kwadraad samen op pad
gaan. Zij proberen met de inwoner in gesprek te komen en hulp te bieden. Van de tien
inwoners die bezocht worden, vindt er doorgaans in zeven gevallen daadwerkelijk een
gesprek plaats. Er zijn veel voorbeelden te noemen waarin de Vroeg Eropaf aanpak
succesvol is geweest, bijvoorbeeld bij klanten die een maand huurachterstand hebben en
dit zelf niet kunnen oplossen. Vrijwilligers maken het verschil in het winnen van
vertrouwen, komt uit de gesprekken naar voren. De kracht zit er in dat deze persoon daar
vrijwillig zit en alle tijd neemt. Wat met name waardevol is, is dat inwoners aan de hand
van het gesprek zich bewust worden van hun financiële situatie.
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Hoofdstuk 9

Resultaten en effecten

In dit hoofdstuk beschrijven we de stand van zaken inzake de schulddienstverlening en in
hoeverre dat in lijn is met de geformuleerde streefwaarden. Daarnaast onderzoeken wij de
cliëntervaring met het gevoerde beleid en de toegankelijkheid van de
schulddienstverlening.
Deelvragen

11. Wat is de stand van zaken inzake de

Norm

●

schuldhulpverlening ultimo 2020?

●
●

Er kan zowel kwantitatief als kwalitatief een
overzicht worden verstrekt over de stand van
zaken bij de schuldhulpverlening.
De prestaties van de gemeenten zijn inzichtelijk
te maken door de uitvoeringsorganisatie ISD
Bollenstreek.
De prestaties van de gemeenten Hillegom en
Lisse zijn in lijn met de geformuleerde
streefwaarden.

12. Wat is het percentage van mensen dat na een
traject weer terugkomt?

●

Er is inzicht in hoe hoog het recidivepercentage
is.

●

Inwoners van de gemeenten Hillegom en Lisse
die te maken hebben met schuldhulpverlening
zijn in hun ogen goed geholpen door ISD
Bollenstreek waardoor zij uitzicht hebben of
krijgen op een schuldenvrij leven.
Er is sprake geweest of er is sprake van een
helder traject.
Klanten zijn gedurende het traject vriendelijk
en juist bejegend door de medewerkers van de
SHV.

13. Wat is de impact van het gevoerde beleid

vanuit klantperspectief: is dit beleid volgens
hen effectief? (zijn ze goed geholpen?)

●
●

14. Hoe zorgt de ISD voor een zo kort mogelijke
stabilisatiefase?

● Inwoners kunnen na het intakegesprek snel
starten met een traject.

9.1 Aantal aanmeldingen, trajecten en recidive
In figuur 2 hebben we het totaal aantal geregistreerde aanvragen (grijs) voor
schulddienstverlening over 2017, 2018, 2019 en 2020 weergegeven. Dit is inclusief
verzoeken om informatie, advies of hulpvragen met betrekking tot een schuldsituatie. Dit
is uitgesplitst naar de gemeenten Hillegom en Lisse en afgezet tegen het gemiddelde van
21 gemeenten8 in een vergelijkbare grootteklasse. Het donkerblauwe balkje geeft
vervolgens het aantal ingezette trajecten weer zoals betalingsregelingen,

8

Onderzoek verricht door Annika van Meekel, 2020.
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herfinancieringen, schuldbemiddelingen, saneringskredieten of Wsnp’s. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het aantal geregistreerde aanvragen in de periode 2017-2020
gedaald is in beide gemeenten maar dat dit ook bij andere gemeenten een trend lijkt te
zijn. Het aantal ingezette trajecten is laag bij beide gemeenten in vergelijking met het
aantal aanvragen maar dit is ook terug te zien bij andere gemeenten. Dit heeft mede te
maken met het grote aantal informatie, adviesgesprekken en hulpvragen (zie tabel 1).

Figuur 2
Verdeling aanvragen en ingezette trajecten (Hillegom en Lisse en het gemiddelde
van 21 gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse)9

Tabel 1

Informatie, adviesgesprekken of hulpvragen*

Jaar

Hillegom

Lisse

2017

55

56

2018

69

56

2019

44

45

2020

36

27

* Bovenstaande aantallen kunnen niet bij elkaar opgeteld of afgetrokken worden omdat het

voorkomt dat een inwoner met een aanvraag in 2017 pas start met een traject in 2018 (bijvoorbeeld
vanwege een langere stabilisatieperiode).

9

Er is geen vergelijkingsgroep over 2020 omdat hier (nog) geen cijfers van bekend zijn.
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Er zijn ook enkele trajecten actief stopgezet door de ISD Bollenstreek. Hiervoor zijn
meerdere redenen bijvoorbeeld omdat een klant zelf de overeenkomst heeft stopgezet,
dat er niet voldaan werd aan de eisen maar ook omdat een traject succesvol beëindigd is.
Tot slot zijn er ook nog redenen als verhuizing of overlijden. Het aantal stopgezette
trajecten zijn in de volgende tabel weergegeven.
Tabel 2

Aantal stopgezette trajecten*

Jaar

Hillegom

Lisse

2017

2

3

2018

2

8

2019

5

3

2020

4

0

* Bovenstaande aantallen kunnen niet simpelweg bij elkaar opgeteld of afgetrokken worden omdat
het voorkomt dat een inwoner met een aanvraag in 2017 pas start met een traject in 2018
(bijvoorbeeld vanwege een langere stabilisatie periode).

Recidive
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kan een gemeente
schulddienstverlening weigeren als iemand al eerder gebruik heeft gemaakt van een
schuldenregeling. Bij de ISD wordt met name nazorg ingezet om recidive te voorkomen.
Wanneer een inwoner zich meldt die al eerder in een traject heeft gezeten wordt er per
casus beoordeeld hoe kansrijk de aanvraag is. In de cijfers (tabel 3) zie je terug dat
enkele inwoners opnieuw worden aangemeld voor een traject. Onbekend bij BMC is
hoeveel inwoners zich in totaal (opnieuw) melden.
Om te voorkomen dat iemand weer terugvalt in dezelfde situatie is het belangrijk dat er
voldoende nazorg geboden wordt na afronding van een schulddienstverleningstraject.
Voor de ketenpartners is het niet inzichtelijk in hoeverre de ISD heel actief participeert op
dit punt. De ISD zelf heeft aangegeven enkele telefonische gesprekken te voeren met
klanten die een schuldentraject hebben doorlopen. Ketenpartners zouden ook in dit
natraject een rol kunnen en willen spelen om te voorkomen dat er sprake is van een
terugval. Als je kijkt naar tabel 3 lijkt het om lage aantallen van recidivisten te gaan maar
dit zijn alleen de mensen die weer opnieuw worden toegelaten tot een traject. Mogelijk
zijn er meerdere mensen die opnieuw in de problemen komen maar zich niet melden of
om uiteenlopende redenen niet voor een tweede (of derde) keer worden toegelaten tot
een traject.
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Tabel 3

Recidive (aantallen)

Jaar

Hillegom

Lisse

2018

2

1

2019

0

2

2020

2

1

Bereik
In figuur 2 is te zien hoeveel klanten er in de jaren 2017-2019 in een traject zaten bij de
schulddienstverlening. In 2019 waren dat er voor Hillegom 26, voor Lisse 22 en voor de
gemeenten Noordwijk en Teylingen respectievelijk 33 en 24. Wanneer dit wordt afgezet
tegen het gemiddelde van 21 vergelijkbare gemeenten (in grootteklasse) zijn dit er iets
meer namelijk 29. Dit zijn lage aantallen vergeleken met de landelijke aantallen waarbij
een op de vijf huishoudens problematische schulden heeft.
Wanneer gesproken wordt over het vergroten van het bereik is het belangrijk te beseffen
dat er een groot stuk schaamte zit waar mensen overheen moeten stappen om aan te
kloppen bij de ISD. Er wordt op allerlei manieren getracht het bereik te vergroten. Zo
wordt er op social media, de website en via allerlei kanalen regelmatig een bericht of
update gegeven over het budgetinformatiepunt (BIP) en de loketten waar mensen
terechtkunnen. Daarnaast wordt er met accountants, banken en ondernemersverenigingen
geprobeerd ook werkgevers te betrekken bij schuldenproblematiek die mogelijk bij zzp’ers
speelt. Een groter bereik is niet alleen de taak van de ISD, ook ketenpartners kunnen hier
een bijdrage aan leveren. Op dit vlak zijn er nog te weinig concrete afspraken.
Audit NVVK
In februari 2020 is er door de NVVK een herhalingsaudit uitgevoerd. De auditor heeft een
positieve indruk gekregen van het team schulddienstverlening van de ISD Bollenstreek.
Zowel vanuit de aansturing maar zeker ook vanuit de uitvoering is er een grote
betrokkenheid bij de werkzaamheden in het kader van de schulddienstverlening als ook bij
hun klanten. Er is geconstateerd dat na de herhalingsaudit in 2017 er wederom stappen
zijn gezet om de dienstverlening aan de inwoners te optimaliseren. Samenvattend
concludeert de auditor dat deze NVVK herhalingsaudit 2020 een goede en prettige audit
was. Er zijn door de auditor vijf aanbevelingen gedaan:
1.
2.
3.
4.
5.

Ontwikkel een verkort aanvraagformulier om vroegtijdige uitval te voorkomen.
Maak een slag in de digitalisering om vindbaarheid van gegevens te verbeteren.
Maak externe trainingen voor medewerkers mogelijk.
Zorg dat er een telefonische variant komt van het budgetinformatiepunt.
Onderzoek of inzet van saneringskredieten ook mogelijk is.

Uit gesprekken komt naar voren dat van de vijf aanbevelingen er vier al zijn opgepakt.
Voor de laatste aanbeveling over ‘saneringskrediet’ wordt nu gekeken of samenwerking
met de Kredietbank een optie is.
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9.2 Budgetten
Het team Schulddienstverlening van de intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Bollenstreek verzorgt als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling de NVVKproducten Schuldregeling en Budgetbeheer voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk
en Teylingen. De huidige formatie omvat dertien medewerkers (10,78 fte: 9,27 fte
uitvoerend en 1,51 fte leiding/aansturing). Er zijn 362 lopende dossiers. Het gaat hierbij
om 244 schuldregelingen en 178 Budgetbeheer zaken. Klanten kunnen zowel een
schuldregeling ontvangen als in budgetbeheer zitten. Ook komt het voor dat iemand geen
schuldregeling meer heeft maar wel nog steeds (vanwege kans op een terugval) in
budgetbeheer zit.
De ISD brengt per kwartaal een nieuwsbrief uit die wordt gedeeld met de raad. Hierin
staan de totale uitgaven opgenomen over het geheel van de ISD, niet uitgesplitst naar
schulddienstverlening. Voor dit onderzoek is op verzoek een uitsplitsing gemaakt van de
cijfers schulddienstverlening (zie onderstaande tabel).
Tabel 4
Gemeente

Kosten schulddienstverlening (inclusief overhead)
2020

2019

2018

Hillegom

147.980

136.677

134.360

Lisse

149.816

140.902

141.659

Noordwijk

281.433

261.643

265.368

Teylingen

218.937

201.976

203.402

ISD Totaal

798.165

741.197

744.788

9.3 Indicatoren en onderzoeken rondom klanttevredenheid
Naast informatie die geënt is op doelen in indicatoren, kunnen ook klanten bevraagd
worden over hun ervaring en tevredenheid. Het perspectief van klanten vormt een
belangrijke pijler in de verdere doorontwikkeling van het beleid rondom
schulddienstverlening. Er zijn al twee en half jaar geen klanttevredenheidsonderzoeken
meer uitgevoerd, dus het is niet duidelijk hoe de klantervaring en tevredenheid worden
geborgd en gemeten. Er zijn in het verleden ook geen kwalitatieve onderzoeken
gehouden. Het algemene beeld is dat negen op de tien klanten het idee heeft goed
geholpen te zijn met de dienstverlening. De resultaten van de kwantitatieve
klanttevredenheidsonderzoeken zijn verder op hoofdlijnen en niet uitgesplitst naar
gemeente. Doordat er al enige tijd geen klantervaringsonderzoeken zijn gehouden, is een
belangrijk instrument voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde
dienstverlening, op dit moment niet geborgd. Ook vragen over de vindbaarheid van de
schulddienstverlening en de mogelijke drempels voor aanmeldingen worden op dit
moment niet in beeld gebracht.
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Naast klantervaringsonderzoeken zijn er ook andere indicatoren die inzicht kunnen geven
in klanttevredenheid, zoals de ingediende klachten en bezwaarschriften. Voor dit
onderzoek zijn daarom overzichten van het aantal bezwaarschriften en klachten
opgevraagd, waaruit blijkt dat er de afgelopen vier jaar geen klachten zijn ingediend.
Ook zijn er bijzonder weinig bezwaarschriften ingediend: in 2018 drie voor Hillegom en
één voor Lisse. In 2019, 2020 en 2021 (tot mei) zijn er geen geen bezwaar- of
beroepszaken geweest in de gemeenten Hillegom en Lisse. De huidige juridische
medewerkers bezwaar en beroep geven aan ook geen casussen te kennen waarvan zij
weten dat dit informeel is opgelost. Uit dergelijke aantallen valt geen analyse te maken.
Het is niet duidelijk of het aantal bezwaarschriften zo laag is omdat men geen reden ziet
om ze in te dienen of omdat men niet weet dat die mogelijkheid bestaat. Uit de
gesprekken met klanten die zijn geïnterviewd voor dit onderzoek blijkt in ieder geval dat
men zich wel vrij voelde om een klacht of een bezwaarschrift in te dienen.
9.4 Interviews met klanten
We zijn voor dit onderzoek ook zelf in gesprek gegaan met klanten. Het perspectief van
inwoners is zeer waardevol voor de verdere doorontwikkeling van beleid. Juist omdat de
ervaringen van inwoners de hiaten in het beleid zichtbaar kunnen maken. Waar regelingen
elkaar onbedoeld tegenwerken, kunnen de verhalen van inwoners dit aan het licht
brengen. In dit onderzoek zijn vijftien klanten geïnterviewd over hun ervaringen met de
schuldhulpverlening. In de gesprekken is vooral ingegaan op de thema’s toegang, het
intakegesprek, de consulenten, de ervaring met traject en de samenwerking met
ketenpartners.
Alle klanten die we hebben gesproken, zijn door de ISD aangeleverd en hebben dan ook
met hen contact gehad. Klanten konden kiezen voor ofwel een video- of een telefonisch
interview. De ervaringen van deze vijftien klanten geven geen representatief beeld van de
ervaringen van de hele doelgroep, maar geven wel een goed beeld van de reis die een
klant maakt op het moment dat hij of zij met schulddienstverlening te maken krijgt. De
klantreizen zijn opgenomen als separate bijlagen. De belangrijkste bevindingen uit het
klantervaringsonderzoek sommen we hieronder op.
Toegang en intake
Uit de gesprekken blijkt dat inwoners de toegang tot de schulddienstverlening goed
kunnen vinden. De ISD werd gevonden door simpelweg te googelen, doordat inwoners er
op werden gewezen door ketenpartners als Humanitas, via bekenden maar ook via de
gemeente of omdat iemand al bekend was bij de ISD en daar in de bijstand zat. Het lijkt
erop alsof, in ieder geval voor de respondenten die momenteel in een traject zitten, de
ISD voldoende vindbaar was. ‘Ik heb ooit een gedeeltelijke bijstandsuitkering gehad
omdat ik net niet genoeg verdiende om van te kunnen leven. Van daaruit kende ik ook al
de ISD Bollenstreek’.
De meeste respondenten kijken met een positief gevoel terug op het gesprek met de ISD
waarbij ze respectvol behandeld werden en er snel werd gehandeld. Uit de gesprekken
blijkt ook dat de respondenten hebben ervaren dat de stabilisatiefase (de fase voor het
ingaan van het traject) niet onnodig langer heeft geduurd. Respondenten hebben over het
algemeen het idee dat er uitvoerig met hen over hun situatie gesproken is en dat zij
voldoende de gelegenheid hadden om een beeld te schetsen van hun persoonlijke situatie.
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Wel wordt door enkele respondenten benoemd dat er veel stukken aangeleverd moesten
worden. Een enkeling werd hierbij ondersteund door Humanitas en was hier heel tevreden
over. ‘Omdat alles al uitgezocht was door Humanitas, liep alles eigenlijk heel snel.’
Consulenten
De respondenten zijn erg positief over de houding en de bejegening van de medewerkers
van de ISD. Een sterk gedeelde mening is dat de consulenten betrokken zijn en goed
kunnen uitleggen wat mensen kunnen verwachten. Ook zijn de consulenten goed
bereikbaar en deskundig op hun gebied. ‘Als iets niet duidelijk was, kon ik haar altijd
bellen, als ze dan in gesprek was belde ze altijd weer terug en dan werd het nog even
goed uitgelegd.’
Over de snelheid van de afhandeling is vrijwel iedereen tevreden. Een enkeling kon door
een tegenslag (vervanging van consulent die geen traject wilde toewijzen) niet direct
starten. Respondenten lijken van mening te zijn dat de ISD er alles aan doet om de
wachttijd zoveel mogelijk in te korten. ‘Het verliep heel vlot allemaal, alleen het invulwerk
kostte wat tijd.’
Traject
Iedereen is tevreden over de ingezette ondersteuning. Klanten die in budgetbeheer zitten
geven aan dat het fijn is dat ze dit uit handen kunnen geven en hiermee zeker weten dat
rekeningen op tijd betaald worden. ‘Ik heb nu budgetbeheer voor twee jaar. Zij zorgen dat
alles goed terechtkomt en dat alles gaat lopen.’ Bij een enkeling is weleens iets mis
gegaan in de betaling, dit werd dan ook weer snel opgelost door de ISD. Het wordt wel als
een zwaar traject ervaren omdat er vaak weinig geld overblijft dat als leefgeld kan worden
ingezet. Enkele respondenten maken dan ook gebruik van extra ondersteuning in de vorm
van de Voedselbank of de Kledingbank.
Het merendeel van de respondenten kijkt er naar uit om weer schuldenvrij te zijn en geeft
aan dat de consulenten hen ook hebben voorbereid om financieel weer zelfredzaam te
zijn. Zo wordt de cursus ‘omgaan met geld’ meerdere keren genoemd als voorbeeld voor
hoe je het beste kunt omgaan met financiële kwesties. Wel is het voor enkele
respondenten ook beangstigend om er straks weer ‘alleen’ voor te staan en lijkt het erop
dat de consulenten sommigen voorbereiden om na het traject wel nog in budgetbeheer te
blijven. ‘Er is mij gevraagd of ik het straks zelf wil gaan doen of dat ik gebruik wil blijven
maken van het budgetbeheer. Maar het is nu zo warrig in mijn hoofd dat ik het wel prima
vind zo.’
Verbeterpunten
Een enkele respondent heeft verbeterpunten aangedragen, hoewel de meeste
respondenten aangeven dat de ISD vooral zo door moest gaan. ‘Belangrijkste tip? Gewoon
doorgaan hoe ze nu bezig zijn’. Het belangrijkste verbeterpunt dat naar voren kwam, was
dat er bij wisselingen van consulenten soms dingen mis gaan. ‘Op een gegeven moment
ging mijn eerste consulent weg en kreeg ik een ander. Daar zaten wel wat dingetjes bij
die niet goed geregeld waren’. Door een dergelijke wisseling is onder andere ervaren dat
er bij de ene consulent wel de mogelijkheid was te starten met een traject en bij de ander
niet.
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9.5 Samenvatting van bevindingen ten aanzien van de resultaten en effecten
Het aantal geregistreerde aanvragen tot schulddienstverlening in de periode 2017-2019 is
gedaald in zowel Hillegom als Lisse. Dit blijkt na vergelijkend onderzoek10 ook bij andere
gemeenten een trend te zijn. Het aantal ingezette trajecten is laag bij beide gemeenten in
vergelijking met het aantal aanvragen. Dit is ook terug te zien bij andere gemeenten. Het
lijkt erop dat er veel adviesgesprekken worden gevoerd, maar dat er vervolgens toch nog
veel uitval is.
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) kan een gemeente
toegang tot schulddienstverlening weigeren als iemand al eerder gebruik heeft gemaakt
van een schuldenregeling. Bij de ISD wordt daarom nazorg ingezet om recidive te
voorkomen. De aantallen recidive zijn erg laag in zowel de gemeente Hillegom als Lisse.
Voor de ketenpartners is het echter niet inzichtelijk in hoeverre de ISD actief is op dit
punt. De ISD geeft zelf aan telefonische gesprekken te voeren met klanten die een traject
hebben doorlopen. Ketenpartners zouden in dit natraject ook een rol kunnen en willen
spelen.
Het aantal inwoners dat daadwerkelijk een traject (zoals een schuldenregeling) aangaat,
ligt laag in de gemeenten Hillegom en Lisse. In 2019 waren dat er voor Hillegom 26, voor
Lisse 22 en voor de gemeenten Noordwijk en Teylingen respectievelijk 33 en 24. Wanneer
dit wordt afgezet tegen het gemiddelde van 21 vergelijkbare gemeenten (in grootteklasse)
zijn dit er iets meer namelijk 29. Dit zijn lage aantallen, zeker omdat bekend is dat er bij
een op de vijf huishoudens problematische schulden spelen. Het bereik zou dus omhoog
moeten. Er wordt echter op allerlei manieren getracht het bereik te vergroten. Zo wordt er
op social media, de website en via allerlei kanalen regelmatig een bericht of update
gegeven over het budgetinformatiepunt (BIP) en de loketten waar mensen terechtkunnen.
Daarnaast wordt er met accountants, banken en ondernemersverenigingen geprobeerd
ook werkgevers te betrekken bij schuldenproblematiek die mogelijk bij zzp’ers speelt. Een
groter bereik is niet alleen de taak van de ISD, ook ketenpartners kunnen hier een
bijdrage aan leveren. Op dit vlak zijn er echter nog weinig concrete afspraken.
Tijdens een audit in februari 2020, uitgevoerd door de NVVK, zijn er vijf aanbevelingen
gedaan op het gebied van verkorten van een aanvraagformulier, een slag in de
digitalisering, het aanbieden van trainingen voor consulenten, zorgen voor een
telefonische variant van het budgetinformatiepunt en onderzoeken in hoeverre
saneringskrediet ingezet kan worden. Vier van de vijf punten heeft de ISD al doorgevoerd.
Wat betreft het saneringskrediet wordt nog verder onderzocht hoe en of dit kan worden
ingezet. Rondom klanttevredenheid zijn er de afgelopen 2,5 jaar geen onderzoeken
uitgevoerd. Hierdoor is het niet duidelijk hoe de klantervaring en tevredenheid worden
geborgd en gemeten. Naast klantervaringsonderzoeken zijn er ook andere indicatoren die
inzicht kunnen geven in klanttevredenheid, zoals de ingediende klachten en
bezwaarschriften. Deze aantallen liggen heel laag. Het is niet duidelijk of het aantal
bezwaarschriften zo laag is omdat men geen reden ziet om ze in te dienen of omdat men
niet weet dat die mogelijkheid bestaat.
BMC is voor dit onderzoek ook zelf in gesprek gegaan met klanten. In dit onderzoek zijn
vijftien klanten geïnterviewd over hun ervaringen met de schulddienstverlening. Alle
klanten die zijn gesproken, zijn door de ISD aangeleverd en zij hebben dan ook met hen
10
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contact gehad. De ervaringen van deze vijftien klanten geven een goed beeld van de reis
die een klant maakt op het moment dat zij met schulddienstverlening te maken krijgen.
Respondenten geven aan de toegang tot de schulddienstverlening goed te kunnen vinden.
Er wordt in bijna alle gevallen positief teruggekeken op het intakegesprek met de
consulent. Klanten voelen zich serieus genomen en kunnen hun verhaal goed kwijt. Wel
wordt aangegeven dat de hoeveelheid bewijslast voor het intakegesprek te groot is. De
houding van de consulenten en bejegening wordt als erg positief ervaren. Ze zijn goed
bereikbaar, vriendelijk en deskundig. Ook over de doorlooptijd en het uiteindelijke traject
zijn klanten tevreden. Klanten in budgetbeheer zijn blij dat alles op tijd betaald wordt, ook
al gaat hier soms weleens iets mis. De meerderheid heeft het gevoel goed voorbereid te
worden op de toekomst, onder andere de cursus ‘omgaan met geld’ helpt hierbij. Een
ruime meerderheid van de respondenten geeft aan dat de ISD vooral zo door moet gaan.
Enkele respondenten gaven aan problemen te hebben ervaren door wisselingen bij
consulenten.
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Hoofdstuk 10 Evaluatie en verantwoording
In dit hoofdstuk beschrijven wij op welke manier de evaluatie en de verantwoording wordt
afgelegd, en in hoeverre daarover teruggekoppeld wordt aan de raad. Daarbij gaan we
ook in op de vraag of dit naar het oordeel van de raad begrijpelijk, eenduidig, tijdig en
volledig is.
Deelvragen

15. Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek

Norm

●

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit
moet uit het onderzoek blijken.

●

Het college rapporteert (via de P&C-cyclus)
over de voortgang op de schulddienstverlening.
Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats die
gedeeld wordt met de gemeenteraad.
De gedeelde informatie is tijdig, toegankelijk en
duidelijk voor de gemeenteraad.

zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op
welke wijze vindt hierover terugkoppeling
plaats aan de raad?

16. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang
van het beleid geïnformeerd (tijdig, juist en
volledig)?

●
●

10.1 Informatievoorziening
In deze paragraaf wordt beschreven welke informatie wordt gedeeld met de
gemeenteraad en in hoeverre er een systematiek is om de gemeenteraad te informeren
over ontwikkelingen in de uitvoering van de schulddienstverlening.
Informatie vanuit de P&C-cyclus
In de P&C-cyclus legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Deze
agenda bepaalt in hoge mate de inhoud van de verschillende documenten die onderdeel
uitmaken van de jaarlijkse begrotingscyclus: de kadernota, de programmabegroting en de
jaarstukken. Voor het controleren of het beleid zich verder ontwikkelt volgens de principes
van de gestelde kaders, heeft de gemeenteraad van Hillegom en Lisse de volgende
gegevens tot zijn beschikking:
● Via de reguliere P&C-cyclus per jaar
○ kadernota
○ programmabegroting
○ jaarverslag
○ accountantsverslag
● Overige documenten over voortgang
● Informatie over de Integrale Toegang
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De gemeenteraden van Hillegom en Lisse ontvangen vanuit ISD Bollenstreek verschillende
documenten in de P&C-cyclus:
● Jaarrekening
● Programmabegroting
● Drie of vier keer per jaar een nieuwsbrief met daarin ook informatie over SHV, mits
daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld bij stijgende aantallen klanten of bij nieuw
beleid, dan wel landelijke ontwikkelingen.
● Kwartaalrapportages (bijlage van de nieuwsbrief met daarin een verzameling
monitoringscijfers met daarin ook een overzicht van in- en uitstroom binnen de
schuldhulpverlening).
● Klanttevredenheidsonderzoeken.
Verantwoording over de uitvoering van de schulddienstverlening gebeurt in de eerste
plaats aan de hand van kwartaalrapportages en nieuwsbrieven (vanuit de ISD) die
eveneens een keer per kwartaal verschijnen en gedeeld worden met de raad. Daarnaast
wordt er op projectniveau geregeld informatie gedeeld, bijvoorbeeld de evaluatie van de
pilot ‘Vroeg eropaf’. De informatievoorziening vanuit de ISD wordt in zijn algemeenheid
door de raad als goed ervaren, ook als het gaat om schulddienstverlening. Hiermee is de
voortgang (op projectniveau) goed te volgen. De voortgang van de uitvoering van het
beleid is op dit moment niet te volgen omdat er in de huidige beleidsnota geen concrete
(of SMART) doelstellingen zijn geformuleerd, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 5.
Andere indicatoren voor het monitoren van de voortgang zijn bijvoorbeeld
klanttevredenheidsonderzoeken en het aantal klachten en bezwaarschriften, die zeer
gering zijn. In het vorige hoofdstuk is reeds beschreven dat er al een paar jaar geen
klanttevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd, waardoor de klanttevredenheid op dit
moment niet inzichtelijk is. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben niet direct
gemist dat er geen klanttevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd. Toch zijn ze wel van
mening dat het goed zou zijn om ten minste een keer per jaar een
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren om daarmee ook te onderzoeken in hoeverre
klanten tevreden zijn over de schulddienstverlening om zodoende de kwaliteit beter te
borgen.
10.2 Informatie behandeling
De directeur van de ISD komt regelmatig langs in de raden van Hillegom en Lisse om
tekst en uitleg te geven. Als er iets met betrekking tot verandering van wetgeving
plaatsvindt dan deelt de ISD proactief informatie. Dit komt wellicht mede doordat de
wethouders van de gemeenten lid zijn van het DB. De ISD is een voorbeeld op het gebied
van informatiedeling, bemerken de raadsleden uit Hillegom. Volgens hen zijn de
gesprekken met de ISD erg open, wordt goed inzicht gegeven in hoe de werkzaamheden
verlopen en waar de uitdagingen liggen. De ISD doet ook haar best om complexe zaken
begrijpelijk te maken voor de raad. De benadering, de open houding en het nemen van
alle tijd en ruimte om de raad te informeren wordt als zeer positief ervaren. Er wordt
opgemerkt dat andere gemeenschappelijke regelingen een voorbeeld zouden kunnen
nemen aan de informatievoorziening vanuit de ISD Bollenstreek.
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De ISD biedt ook de mogelijkheid om stage te lopen. De meeste raadsleden zijn op de
hoogte van het feit dat het mogelijk is om mee te lopen. Als het gaat om
schulddienstverlening krijgen raadsleden de kans om aanwezig te zijn bij
intakegesprekken met inwoners om zo het verhaal achter het papier mee te krijgen. Naast
stage lopen vinden er ook ieder jaar verschillende werkbezoeken plaats. Het is aan
raadsleden zelf hoe ze hiermee omgaan. De stages en werkbezoeken worden doorgaans
goed bezocht, al is het niet duidelijk in hoeverre dat geldt voor schulddienstverlening.
De gemeente Lisse kent een Expertteam ISD dat als een soort raadswerkgroep fungeert.
In het expertteam kunnen allerlei vragen op een laagdrempelige wijze aan de ISD gesteld
worden. Het thema schulddienstverlening komt bij het expertteam ook regelmatig aan
bod. De raad heeft het idee dat er op deze wijze voldoende en goede informatie met hen
gedeeld wordt. De informatie die in het expertteam mondeling wordt besproken, wordt
ook genotuleerd en via memo’s met de gehele raad gedeeld. Het expertteam is de
spreekbuis in de commissie en de raad en geeft advies over voorliggende stukken. Vanuit
de ISD komt hier positieve feedback op. Het gebruik van de expertteams is ook
geëvalueerd en het leidt tot een beter inhoudelijk gesprek. De raadsleden worden
daarnaast steeds meer bekwaam op het thema.
In Hillegom is met de griffie en het presidium afgesproken om drie of vier keer per jaar
met de ISD in gesprek te gaan, zonder dat er een politieke discussie ontstaat. In die
gesprekken gaat het over het hele sociale domein, de agenda wordt in gezamenlijkheid
opgesteld. Er is geen expertteam ISD of een commissie welzijn of zorg. De raad is nu wel
aan het kijken of het goed is om de expertteams die Lisse heeft ook in te stellen in
Hillegom. In Hillegom vindt er nu namelijk geen terugkoppeling plaats vanuit
raadsinformatieavonden richting raadsleden die niet konden aansluiten. Dit vindt wel bij
enkele partijen intern plaats. Hierdoor ontstaat er binnen de raad een verschil in
kennisniveau.
De algemene indruk van de raden (maar ook van de andere respondenten) is dat het
thema schulddienstverlening wat verder van de raad af staat. Door de landelijke
discussies over schulddienstverlening, de coronacrisis en de toeslagenaffaire is de
aandacht nu wel toegenomen.
10.3 Bijsturing door de raad
Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 5 hebben de gemeenteraden in zijn algemeenheid
veel vertrouwen in de beleidsontwikkeling en uitvoering door de ISD. Tot nu toe heeft de
gemeenteraad zich niet expliciet met de doelstellingen voor de schulddienstverlening bezig
gehouden. De raad is wel van mening dat het nodig is dat zij zichzelf meer gaan toeleggen
op de kaderstellende rol bij het nieuw te vormen beleid. Uit gesprekken komt naar voren
dat er op het thema nooit politieke discussies zijn gevoerd, niet in Hillegom, maar ook niet
in Lisse. Het item schulddienstverlening wordt door de raden gezien als een
maatschappelijk opgave die de gemeenten en de ISD gezamenlijk goed moeten uitvoeren.
Raadsleden hebben diverse instrumenten waarmee ze opdrachten kunnen geven (motie)
of wijzigingen kunnen aanbrengen in het ontwerpbesluit (amendement). Uit de
documentenstudie komt naar voren dat er op het gebied van schulddienstverlening de
afgelopen jaren geen moties en geen amendementen zijn ingediend. Raadsleden geven
aan erg betrokken te zijn bij het thema, maar als gevolg van veel vertrouwen in de
uitvoering, worden de geijkte controle- en sturingsinstrumenten niet snel ingezet. Zo zijn
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er de afgelopen jaren ook geen officiële raadsvragen gesteld over (de uitvoering van) de
schuldhulpverlening. Uit gesprekken blijkt ook dat het lastig is om instrumenten in te
zetten als er geen concrete doelstellingen zijn waarop gestuurd kan worden. Zoals eerder
aangegeven zit de raad op dit moment vooral in de rol van de controleur. Er worden wel
vragen gesteld aan de directeur van de ISD op het moment dat hij de raad bijpraat in een
raadsinformatiebijeenkomst of in het Expertteam bij Lisse. De vragen van de raad worden
doorgaans voldoende beantwoord door de ISD.
10.4 Samenvatting van de bevindingen ten aanzien van evaluatie en
verantwoording
Verantwoording over schulddienstverlening gebeurt in de eerste plaats aan de hand van
kwartaalrapportages en nieuwsbrieven over het Sociaal Domein die vanuit de ISD worden
verstuurd. Daarnaast wordt er op projectniveau geregeld informatie gedeeld. De
informatievoorziening vanuit de ISD wordt in zijn algemeenheid door de raad als goed
ervaren, ook als het gaat om schulddienstverlening. De voortgang op projectniveau is
goed te volgen, maar de voortgang van de gehele uitvoering is op dit moment niet te
volgen omdat er in de huidige beleidsnota geen concrete (of SMART) doelstellingen zijn
geformuleerd.
Andere indicatoren voor het monitoren van de voortgang zijn beperkt, mede door het lage
aantal klanten. Ook zijn er al een paar jaar geen klanttevredenheidsonderzoeken
uitgevoerd. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben dit niet direct gemist, maar
zijn wel mening dat het goed zou zijn om ten minste een keer per jaar een
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.
Als er verandering van wetgeving plaatsvindt, dan deelt de ISD proactief informatie. De
ISD doet ook haar best om complexe zaken begrijpelijk te maken voor de raad. De
benadering, de open houding en het nemen van alle tijd en ruimte om de raad te
informeren wordt als zeer positief ervaren. De ISD biedt ook de mogelijkheid om stage te
lopen en om werkbezoek te gaan.
De gemeente Lisse kent een Expertteam ISD dat als een soort raadswerkgroep fungeert.
In het expertteam kunnen allerlei vragen op een laagdrempelige wijze aan de ISD gesteld
worden. Het gebruik van de expertteams leidt tot een beter inhoudelijk gesprek. De
raadsleden worden daarnaast steeds meer bekwaam op het thema. In Hillegom is met de
griffie en het presidium afgesproken om drie of vier keer per jaar met de ISD in gesprek
te gaan, zonder dat het in een politieke discussie terecht komt. Er is geen expertteam ISD
of een commissie welzijn of zorg in Hillegom, maar daar wordt nu wel naar gekeken.
Het is de algemene indruk van de raden (maar ook van de andere respondenten) dat het
thema schulddienstverlening wat verder afstaat van de raad. Door de landelijke discussies
over schulddienstverlening, de coronacrisis en de toeslagenaffaire is de aandacht nu wel
toegenomen. De raden willen zich in de toekomst ook meer bezig gaan houden met de
doelstellingen.
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Raadsleden hebben diverse instrumenten waarmee ze opdrachten kunnen geven (motie)
of wijzigingen kunnen aanbrengen in het ontwerpbesluit (amendement). Uit de
documentenstudie komt naar voren dat er op het gebied van schulddienstverlening de
afgelopen jaren geen moties en geen amendementen zijn ingediend. Raadsleden geven
aan erg betrokken te zijn bij het thema, maar als gevolg van veel vertrouwen in de
uitvoering, worden de geijkte controle- en sturingsinstrumenten niet snel ingezet. Er zijn
de afgelopen jaren ook geen schriftelijke raadsvragen gesteld over (de uitvoering van) de
schuldhulpverlening. Uit gesprekken blijkt ook dat het lastig is om instrumenten in te
zetten als er geen concrete doelstellingen zijn waarop gestuurd kan worden. Zoals eerder
aangegeven zit de raad op dit moment vooral in de rol van controleur.
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Bijlage 1

Normenkader

Onderzoeksvraag

Norm

Beleid

1. In hoeverre zijn de aanbevelingen van de

gemeenteraden in zake het vorige rapport over
de schuldhulpverlening daadwerkelijk
uitgevoerd?

2. Welke kaders en richtlijnen hebben raad en

college met elkaar afgesproken ten aanzien van
de schuldhulpverlening?

● De aanbevelingen uit het rapport van 2012 zijn
overgenomen en uitgevoerd.

● Er is sprake van doorwerking van de aanbevelingen in

beleidsstukken (maar ook in het handelen in de praktijk).

● Het beleidskader is vastgesteld en actueel.
● De beoogde maatschappelijke effecten zijn expliciet
benoemd.

● De raad heeft mee kunnen denken en beslissen in het
kader van hun kaderstellende rol.

● Relaties met andere beleidsterreinen zijn expliciet
benoemd en duidelijk gemaakt.

3. Welke ambities, doelen en bijbehorende effecten prestatie-indicatoren heeft de gemeente
daarbij opgesteld en zijn deze SMART
geformuleerd?

● De doelen zijn benoemd en SMART geformuleerd (of SMT).
● Er is expliciet in kaart gebracht welke streefwaarden
gerealiseerd dienen te worden.

Organisatie en uitvoering

4. Welke taken hebben de gemeenten bij de

uitvoeringsorganisatie ISD Bollenstreek belegd
en welke afspraken zijn hierover gemaakt?

● Er is een convenant of een ander samenwerkingsdocument

●

5. In hoeverre hebben de gemeenten inzicht in de
potentiële doelgroepen voor de
schuldhulpverlening ultimo 2020?

opgesteld waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen
de gemeenten en de ISD met betrekking tot het bieden
van schuldhulpverlening.
Indien de gemeenten nog een rol hebben in bijvoorbeeld
het doen van de intake of op het gebied van preventie van
schulden dan is voor beide partijen duidelijk wie welke rol
belegd heeft.

● Er is bij de gemeenten bekend hoe de samenstelling is (uit
●
●

welke doelgroepen deze bestaat) van de inwoners die aan
het einde van 2020 schuldhulpverlening ontvingen.
Er is een overzicht van de ingezette instrumenten die
beschikbaar zijn voor doelgroepenbeleid.
De resultaten van het doelgroepenbeleid zijn vastgelegd en
inzichtelijk gemaakt. De gemaakte keuzes binnen het
beleid zijn vastgelegd in documenten en herkenbaar voor
de uitvoering en klanten.

6. In hoeverre is er sprake van een effectieve

● Indien er sprake is van een samenwerking tussen ISD

7. Hoe is de zogenaamde vroegsignalering

● Er is duidelijkheid over de inrichting van vroegsignalering.

samenwerking tussen ISD Bollenstreek bij de
uitvoering van de schuldhulpverlening in een
keten van (voorliggende) voorzieningen en
organisaties?

ingericht?

Bollenstreek en ketenpartners zijn er duidelijke afspraken
gemaakt en biedt de samenwerking meerwaarde voor de
inwoners van de gemeenten Hillegom en Lisse.

Alle betrokken partners zijn bekend bij de gemeente.
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8. Worden die doelgroepen bediend? Op dit

moment is al bekend dat er een nieuwe
doelgroep is ontstaan: de zzp’er door de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo).

9. Welke instrumenten zetten de gemeenten in
voor het doelgroepenbeleid?

● Daar waar het speciale doelgroepen (zoals ondernemers)
betreft is duidelijk wat hiervoor de handelswijze is.

● Alle doelgroepen worden geholpen bij de aanvraag voor

schuldhulpverlening dan wel geholpen of verwezen naar
een andere oplossing/ instantie.

● Indien er speciaal doelgroepenbeleid is gecreëerd, is ook
duidelijk op welke manier (met welke

● instrumenten of specifieke trajecten) deze geholpen zijn.
● De gemaakte keuzes binnen het beleid zijn vastgelegd in

documenten en herkenbaar voor de uitvoering en klanten.

10. Hoe is de nazorg geregeld ter voorkoming van
terugval in de oude patronen?

● Indien er sprake is van nazorg verleend door ISD

Bollenstreek en/of gemeenten zijn hier heldere kaders voor
gesteld.

Resultaten

11. Wat is de stand van zaken inzake de
schuldhulpverlening ultimo 2020?

● Er kan zowel kwantitatief als kwalitatief een overzicht
●
●

worden verstrekt over de stand van zaken bij de
schuldhulpverlening.
De prestaties van de gemeenten zijn inzichtelijk te maken
door de uitvoeringsorganisatie ISD Bollenstreek.
De prestaties van de gemeenten Hillegom en Lisse zijn in
lijn met de geformuleerde streefwaarden.

12. Wat is het percentage van mensen dat na een
traject weer terugkomt?

13. Wat is de impact van het gevoerde beleid vanuit
klantperspectief: is dit beleid volgens hen
effectief? (zijn ze goed geholpen?)

● Er is inzicht in hoe hoog het recidivepercentage is.

● Inwoners van de gemeenten Hillegom en Lisse die te

●
●
14. Hoe zorgt de ISD voor een zo kort mogelijke
stabilisatiefase?

maken hebben met schuldhulpverlening zijn in hun ogen
goed geholpen door ISD Bollenstreek waardoor zij uitzicht
hebben of krijgen op een schuldenvrij leven.
Er is sprake geweest of er is sprake van een helder traject.
Klanten zijn gedurende het traject vriendelijk en juist
bejegend door de medewerkers van de SHV.

● Inwoners kunnen na het intakegesprek snel starten met
een traject.

Evaluatie en verantwoording

15. Hoe worden de taken die bij ISD Bollenstreek

zijn belegd gemonitord, geëvalueerd en op welke
wijze vindt hierover terugkoppeling plaats aan
de raad?

Hiervoor bestaat in beginsel geen norm, dit moet uit het
onderzoek blijken.
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16. Hoe wordt de gemeenteraad over de voortgang
van het beleid geïnformeerd (tijdig, juist en
volledig)?

● Het college rapporteert over de voortgang op de
schulddienstverlening.

● Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats die gedeeld wordt
met de gemeenteraad.

● De gedeelde informatie is tijdig, toegankelijk en duidelijk
voor de gemeenteraad.
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Bijlage 2

Bestudeerde documenten

Beleid
●
Beleidsplan schulddienstverlening ISD Bollenstreek 2016-2020 ‘Op weg naar financiële
zelfredzaamheid’.
●
Gemeenschappelijke regeling ISD Bollenstreek.
●
Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek.
●
Kadernota’s van de belangrijkste beleidsvelden aanpalend aan schulddienstverlening:
Participatiebeleid
Jeugdhulp,
Welzijnsbeleid
Sportbeleid
Armoede beleid
Lokale Aanpak eenzaamheid
Verantwoording
Gemeente Hillegom en Lisse:
●
Collegeprogramma’s van Hillegom en Lisse 2018-2022.
●
Begrotingen van Hillegom en Lisse (2018-2021).
●
Jaarrekeningen van Hillegom en Lisse (2018-2021).
●
Tussenrapportages Lisse (2018-2021).
●
Bestuursrapportage Hillegom (2018-2019).
ISD Bollenstreek:
●
Overzicht van ingediende bezwaarschriften (2018-2021).
●
Evaluatierapportage 'Vroeg eropaf'.
●
Klantervarings- en/of klantbelevingsonderzoeken op het gebied van schulddienstverlening.
●
Door ISD Bollenstreek: overige relevante informatie over de huidige wijze van
schulddienstverlening, waaronder een aantal kwantitatieve gegevens over het aantal
aanvragen (toegekend en afgewezen), het aantal schuldtrajecten, uitgaven en recidive.
●
Verslag NVVK Herhalingsaudit (2020)
●
Nieuwsbrieven
●
Kwartaalrapportages Sociaal Domein
Uitvoeringsdocumenten
●
Procesbeschrijvingen, protocollen, procedures voor de uitvoering van de schuldhulpverlening.
●
Handboek Schulddienstverlening ISD Bollenstreek versie maart 2021.
●
Privacyprotocol van ISD Bollenstreek
●
Crisisprotocol ISD Bollenstreek.
●
Huishoudelijk reglement afdoening klaagschriften ISD Bollenstreek en Regeling afdoening
klaagschriften ISD Bollenstreek.
Raadsstukken
●
Raadsverslagen en besluiten inzake schulddienstverlening.
●
Ingediende moties en amendementen ten aanzien van schulddienstverlening.
●
Raadsvragen inzake schulddienstverlening.
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Bijlage 3

Lijst van gevoerde gesprekken

Interne gesprekspartners
Vertegenwoordiging van de gemeenteraad Lisse
Vertegenwoordiging van de gemeenteraad Hillegom
Bestuurlijk portefeuillehouder Hillegom
Bestuurlijk portefeuillehouder Lisse
Beleidsmedewerkers Sociaal Domein HLTsamen
Medewerkers ISD Bollenstreek

Directeur ISD Bollenstreek
Teamleider Schulddienstverlening ISD Bollenstreek
Beleidsmedewerkers ISD Bollenstreek
Consulenten schulddienstverlening ISD Bollenstreek
ISD medewerkers betrokken bij administratieve afhandeling en vroegsignalering
Ketenpartners

Humanitas
Schuldhulpmaatje
Kwadraad
Voedselbank Lisse
Stichting MEE
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Bijlage 4

Topiclijst interviews met klanten

Achtergrond
1. Hoe lang zit u in schulddienstverlening?
In welke fase van het traject zit u (intake, lopende regeling, nazorg)?
2. Hoe kwam u in aanraking met Schulddienstverlening?
Aanmelding en aanvraag/intake
3. Hoe liep het proces? (aanmelding, informatiebijeenkomst en aanvraag, contact
met SHV)
4. Werd er duidelijk uitgelegd wat u kon verwachten?
5. Bent u bij de informatiebijeenkomst geweest? Wat vond u daarvan?
6. Wat vond u van het intakegesprek?
7. Kon u goed al uw vragen stellen?
8. En kreeg u antwoorden waar u iets mee kon?
Contact en ervaringen consulent en/of andere hulpverlening
9. Wat zijn uw ervaringen met uw consulent? Denk aan:
a. bereikbaarheid
b. bejegening
c. deskundigheid
d. vertrouwen
10. Wat zijn uw ervaringen met de ingezette ondersteuning? Welke ondersteuning is
ingezet? En wat vindt u daarvan? Voorbeelden van ingezette ondersteuning:
a. Informatie en advies
b. Budgetcoaching
c. Betalingsregeling
d. Herfinanciering
e. Het minnelijk schuldregelingstraject met eventueel budgetbeheer
f. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
11. Heeft u andere ondersteuning die u helpt met uw schulden of problemen die
samenhangen met uw schulden? Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, medewerker
wijkteam, psycholoog, vrijwilligersorganisaties (zoals SchuldHulpMaatje of
Humanitas).
Stimuleren financiële zelfredzaamheid
12. Hoe bereiden zij (schulddienstverleners) u voor op uw leven na afronding van de
SHV?
13. Hoe zorgen ze dat u zelf goed (of beter) met uw geld om kan gaan? (Denk aan
cursus omgaan met geld, gegeven adviezen en (budget)coaching).
14. Hoe kijkt u naar de toekomst? Vertrouwen? Behoefte aan nazorg?
Wat gaat goed en wat kan beter?
15. Wat gaat er goed/is er goed gegaan aan uw schulddienstverlening?
16. Wat zijn dingen die beter kunnen? En waarom?
17. Wat is tot slot de belangrijkste tip voor het team schulddienstverlening?
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Bijlage 5
Aanbevelingen
rekenkameronderzoek 2012
Aanbevelingen beleid en beleidscyclus
1. Stel op korte termijn een nieuw beleidsplan op en laat dat vaststellen door de drie
gemeenteraden (een actueel door de raden vastgesteld beleidsplan is overigens
ook een van de eisen die de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan
gemeenten gaat stellen).
2. Creëer (in lijn met de eisen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) een
beleidscyclus waarin de gemeenteraden zich nauwer bezig houden met de
beleidsontwikkeling van de schuldhulpverlening. Hierbij past ook dat de
gemeenteraden meetbare doelen stellen opdat er evaluatiecriteria zijn om de
resultaten in de uitvoering te beoordelen.
3. Realiseer grotere materiekennis bij de beleidsmedewerkers opdat zij hun rol naar
behoren kunnen vervullen (binnen de grenzen die overdracht van
beleidsontwikkeling naar een gemeenschappelijke regeling nou eenmaal met zich
meedraagt).
Aanbevelingen uitvoering schuldhulpverlening
4. Geef als gemeenteraad bij het opstellen van een actueel beleidskader expliciet aan
wat de maximale wachttijd is voor schuldenaren (met daarbij de inachtneming van
de in de toekomstige Wet gemeentelijke schuldhulpverlening voorgeschreven
maximale termijn van vier weken).
5. Bevorder de versterking van de integrale samenwerking tussen de ISD en de
ketenpartners. Door de bekendheid van ketenpartners met de werkwijze van de
ISD te vergroten, kan wellicht de frequentie van contact over lichte multiproblematiek beperkt worden. Grotere bekendheid bij ketenpartners van de
diensten en producten van de ISD op het terrein van de schuldhulpverlening kan
een rol spelen bij het terugdringen van eventueel niet-gebruik (denk aan
budgettrainingen voor inwoners met lichte schuldenproblematiek om erger te
voorkomen).
6. Maak gebruik van convenanten. Convenanten kunnen een belangrijke rol spelen in
het vroegtijdig signaleren van problematiek en efficiënt afhandelen van situaties.
Gezien de belangrijke rol die zij kunnen spelen en de twijfel die er bij in ieder
geval een deel van de ketenpartners leeft over het functioneren, is het de moeite
waard om in het licht van aanbeveling twee ook de werking van de convenanten
te betrekken.
Aanbevelingen inzet schuldhulpverlening
7. Vraag de ISD om aan de hand van het nog op te stellen beleidsplan cijfermatige
informatie bij te houden, die aansluit op de in het plan op te nemen doelstellingen
(opdat nagegaan kan worden in hoeverre de resultaten aansluiten op de
doelstellingen).
8. Werk in het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening of in een apart preventieplan
uit op welke wijze er wordt voorzien in een aanbod van schuldpreventie. Daarbij
geven de gemeenteraden expliciet aan of zij in deze tijden van financiële krapte
extra willen inzetten op schuldpreventie.
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Aanbevelingen kosten schuldhulpverlening
9. Maak als gemeente inzichtelijk uit welke kostenposten de schuldhulpverlening
wordt gefinancierd.
10. Neem een aparte begrotingspost schuldhulpverlening op.
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