
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   25809 
Datum vergadering:  27 november 2018 
Datum voorstel:  13 november 2018 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot: 
1. vaststelling van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland"; 

2. uw college opdracht te geven tot het uitwerken van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 

2019-2023 gemeente Dinkelland"; 

3. de kosten te dekken uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget ter voorkoming van schulden 

en bestrijding van armoede (Meicirculaire 2018); 

4. intrekking van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Tubbergen en Dinkelland 

2012-2016". 

5. de totale kosten van de formatie-uitbreiding volgens de geldende verdeelsleutel bekostigen. Naar 

schatting is dit een bedrag van € 34.000,--. 

 
Samenvatting van het voorstel 
De raad van de gemeente Dinkelland heeft het volgende besloten: 
1. het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening, 2019-2023 gemeente Dinkelland" vast te stellen;  

2. uw college opdracht te geven tot de uitwerking van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 

2019-2023 gemeente Dinkelland". 

3. de kosten te dekken uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget ter voorkoming van schulden 

en bestrijding van armoede (Meicirculaire 2018); 

4. het "Beleidsplan Integrale schulddienstverlening gemeente Tubbergen en Dinkelland 2013" in te 

trekken; 

5. de totale kosten van de formatie-uitbreiding volgens de geldende verdeelsleutel bekostigen. Naar 

schatting is dit een bedrag van € 34.000,--. 

 
Aanleiding voor dit voorstel 
Schulddienstverlening maakt onderdeel uit van het takenpakket van de gemeente. Er zijn allerlei nieuwe 
ontwikkelingen gaande, zowel regionaal als lokaal, met betrekking tot schulddienstverlening. Om deze reden 
is het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland" opgesteld. 
Met de professionals heeft een evaluatie plaatsgevonden van het voorgaande beleidsplan 
schulddienstverlening. De uitkomsten hiervan zijn in dit beleidsplan meegenomen. 
Het is tevens een wettelijke verplichting op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) om 
een beleidsplan op te stellen. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Doelstelling 
Schulddienstverlening leidt tot een blijvend resultaat met minder tot geen terugval in schulden. Daarmee 
wordt de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner versterkt. Bij te late inzet van schulddienstverlening 
zal het beroep op zwaardere zorg toenemen. 
 
 
Argumentatie 
Er is in dit beleidsplan een verbinding gezocht met de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet. Hiermee wordt een sociaal domein brede aanpak gerealiseerd, in 
het kader van: één gezin, één regisseur, één plan. 
De insteek van dit beleidsplan is: 
1. een aanbod schulddienstverlening te leveren dat maatwerk biedt; 

2. schulddienstverlening onderdeel te laten uitmaken van de sociaal domein brede werkwijze en 

 



 

 

dienstverlening; 

3. meer inzet op vroegsignalering en preventie van de schuldenproblematiek; 

4. een vermindering van maatschappelijke problematiek en kosten (als gevolg van bijvoorbeeld 

huisuitzetting, afsluiting van energie en belemmering van re-integratie, slechte gezondheid, 

psychische klachten, isolement, criminaliteit). 

 
Projecten (nieuw beleid) 
De projecten die in het bijgevoegde beleidsplan aan de orde komen, zijn: 
1. vroegsignalering; 

2. (veeggroep) Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB); 

3. Regeling Uitstroom Overig (RUO) voor sociale werkvoorziening; 

4. RUO voor niet bijstandsgerechtigden; 

5. RUO bij andere zorgverzekeraars; 

6. inhouden en doorbetalen; 

7. samenwerken met de Rechtbank Oost Nederland; 

8. verbreding van de doelgroep die gebruik maakt van de budgetbeheerrekening (BBR). 

 
Vanuit de regio, Menzis (Samen 14), worden de projecten genoemd onder punt 1 tot en met 6, in 
samenwerking met de gemeenten uitgevoerd. Het “Regionaal plan van aanpak, thema integrale 
schuldenaanpak, werkgroep Menzis-Samen 14” en het “Projectvoorstel vroegsignalering Twente” van 
Plangroep, Siebols & Schippers maken onderdeel uit van dit beleidsplan en zijn als bijlagen toegevoegd. 
Punt 7 is een project dat in samenwerking met de Rechtbank Oost Nederland wordt uitgevoerd. 
 
Nieuwe Organisatiestructuur 
Om een sociaal domein brede invulling te kunnen geven aan bovenstaande projecten wordt een andere 
organisatiestructuur voorgesteld voor de uitvoering van schulddienstverlening. Veelal liggen er (andere) 
problemen ten grondslag aan schuldenproblematiek, bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, een 
problematische thuissituatie en/of het niet hebben van passend werk. Om deze reden is het van belang dat 
breed wordt gekeken naar alle leefgebieden. 
Om de dienstverlening integraal conform het uitgangspunt "één plan, één gezin, één regisseur" te laten 
plaatsvinden, stellen we voor om binnen het team Ondersteuning en Zorg een schulddienstverlener te 
benoemen. Van hieruit wordt intensief samengewerkt met het Werkplein, Wij in de Buurt en/of andere 
professionals. Dit betekent dat de eerste intake niet meer door de Stadsbank Oost Nederland uitgevoerd 
wordt. 
 
Reactie adviesraden 
Klientenraad Almelo 
De Klientenraad Almelo heeft te kennen gegeven dat ze zich kunnen vinden in de aanpak van 
schulddienstverlening en alle projecten die daarmee samenhangen. 
 
WMO-Lab Dinkelland. 
Het WMO-Lab vindt het een mooi beleidsplan en een goed initiatief van de gemeente om 
schuldhulpverlening op deze wijze aan te pakken. Het aandachtspunt voor de gemeente is dat wij op een 
laagdrempelige wijze moeten communiceren richting de burger. 
 
Externe communicatie 
Het beleid wordt naar de samenleving gecommuniceerd via de informatiemap minimaregelingen waarover 
iedere inwoner kan beschikken. Daarnaast wordt via de media aandacht geschonken aan het nieuwe beleid. 
De coördinator armoedepreventie, de professionals en organisaties die zich bezig houden met 
schulddienstverlening krijgen voorlichting over dit nieuwe beleid. 
 
Financiele paragraaf 
De uitgaven voor bovengenoemd beleid bedragen € 160.865,--,-- 
De inkomsten voor 2019 bedragen € 159.271,--, en voor 2020 € 163.017,-- 
Voor nadere specificatie en toelichting op de inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar het beleidsplan 
integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland. 
 
Rijksmiddelen voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede. 
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet voor drie jaar geld ter 
beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder 



 

 

kinderen. 
Deze middelen zullen worden ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid 
zodat gemeenten een impuls kunnen geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de 
gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. 
De verdeling van de decentralisatieuitkering vindt plaats via de maatstaf lage inkomens met drempel. 
Er zijn afspraken op hoofdlijnen gemaakt met de VNG over de inzet van deze middelen. 
In samenspraak met de VNG wordt de monitoring momenteel vormgegeven.  
 
Uitvoering door Noaberkracht 
De totale kosten van de formatie-uitbreiding met 1 fte wordt geraamd op € 60.000,--. Het aandeel van de 
gemeente Dinkelland hierin bedraagt op basis van de geldende verdeelsleutel € 34.000,--. 
 
Uitvoering 
Met ingang van juli 2019 zal de implementatiefase afgerond zijn. 
 
Evaluatie 
In het eerste jaar (2019) zal ieder kwartaal een evaluatie plaatsvinden. Bij deze evaluatie worden alle 
betrokken partijen meegenomen. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland" is geharmoniseerd met 
het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Tubbergen". 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  27 november 2018 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2018, nr. 25809; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Wet gemeentelijke schulddienstverlening. 
 
tot vaststelling van de navolgende 
1. "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 2019-2023 gemeente Dinkelland"; 

2. de kosten te dekken uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget ter voorkoming van schulden 

en bestrijding van armoede (Meicirculaire 2018); 

3. het college opdracht geven tot het uitwerken van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening 

2019-2023 gemeente Dinkelland"; 

4. tot intrekking van het "Beleidsplan integrale schulddienstverlening gemeente Tubbergen en Dinkelland 

2012-2016"'; 

5. de totale kosten van de formatie-uitbreiding volgens de geldende verdeelsleutel bekostigen. Naar 

schatting is dit een bedrag van € 34.000,--. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 november 2018 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


