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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de motie die op 2 maart 2021 door de fracties van 
Lokaal Dinkelland en de PvdA is ingediend. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we het volgende besloten: 
1. uitvoering te geven aan de motie van de fracties van Lokaal Dinkelland en PvdA en onderzoek te doen 

naar de inzet van de pauzeknop. 

2. de voorlopige resultaten van de pilot in Amsterdam geven onvoldoende inzicht in de mogelijkheden 

van de pauzeknop; 

3. het aantal inwoners van Dinkelland dat behoefte heeft is niet substantieel; 

4. betrokken schuldeisers kunnen alleen op basis van vrijwilligheid meedoen, er is geen wettelijke basis; 

5. de pilot bij de Stadsbank Oost Nederland rondom collectief schuldregelen volgen omdat dit ongeveer 

delfde doelstelling heeft. Daardoor kunnen we sneller handelen; 

6. op basis van het voorgaande op dit moment geen diepgaander onderzoek uitvoeren omdat dit nog 

niet zinvol is. 

 
Toelichting 
In de motie van 2 maart 2021 wordt het college opgeroepen om: 
1. op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid van invoering van 

het instrument pauzeknop in de gemeente Dinkelland; 

2. de raad in het tweede kwartaal van 2021 te informeren over de bevindingen en resultaten van dit 

onderzoek en daarbij, indien de onderzoeksbevindingen positief zijn, de raad een voorstel te doen 

gericht op concrete invoering. 

 
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden en hieruit is het volgende naar voren gekomen: 
 
Doel pilot 
Het doel van de pilot Pauzeknop is om aan schuldeisers tijdelijk uitstel van betaling te vragen voor inwoners 
met problematische schulden. Tijdens de inzet van de pauzeknop worden geen (nieuwe) incasso- en 
invorderingskosten opgelegd. Dit geldt uitsluitend voor de, aan de pauzeknop deelnemende schuldeisers 

 



 
Door incasso- en invorderingskosten tijdelijk op pauze te zetten wordt bijgedragen aan een moment van rust 
voor de inwoner. De inwoner kan dit moment, met ondersteuning, gebruiken om financieel orde op zaken te 
stellen. De pauzeknop is bedoeld voor mensen die door schulden of hun huidige inkomenssituatie een 
vordering niet kunnen betalen. Ook moet er geen uitzicht bestaan op betalingsmogelijkheden op de korte 
termijn. 
 
Voorwaarde voor deelname aan de pauzeknop is dat de inwoner de inzet van schuldhulpverlening 
accepteert. Overige voorwaarden en een wettelijk kader ontbreken nog. 
 
Doelgroep 
De doelgroep welke in aanmerking zou kunnen komen voor de pauzeknop is op dit moment niet bekend. Dit 
komt omdat wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de pauzeknop nog niet zijn opgesteld. 
Ook zijn er nog geen eenduidige afspraken waaraan schuldeisers zich dienen te houden. 
 
Op dit moment bedient de Stadsbank Oost Nederland 13 actieve cliënten in Dinkelland op het gebied van 
schuldhulpverlening. 
 
Huidige situatie 
Op dit moment loopt binnen de gemeente Amsterdam een pilot met betrekking tot de pauzeknop. Contact is 
opgenomen met (in)direct betrokkenen.  
 
·              Contact gemeente Amsterdam 
Er is contact geweest met de gemeente Amsterdam omdat deze een pilot draait met betrekking tot de 
pauzeknop. De kleinschalige pilot in Amsterdam loopt vanaf 1 december 2020 tot eind 2021. Binnen de pilot 
vraagt de gemeente voor Amsterdammers met schulden een incassopauze aan bij betrokken schuldeisers. 
Het doel is om daarmee rust te creëren om te werken aan een schuldenoplossing. Of het lukt om een 
incassopauze te realiseren is afhankelijk van de medewerking van diverse schuldeisers. De evaluatie zal 
naar verwachting begin 2022 plaatsvinden. Een eerste evaluatie heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden, 
de gemeente Amsterdam doet dan ook nog geen uitspraken over effectiviteit en doelmatigheid. 
  
De gemeente Amsterdam geeft aan geen middelen van het rijk te ontvangen voor de pilot pauzeknop. Zij 
financieren de pilot uit eigen middelen. Het is op dit moment niet mogelijk om een inschatting te maken van 
de kosten die de uitrol van de pauzeknop met zich meebrengt. Ook is op dit moment niet precies te zeggen 
hoeveel inwoners in totaal zullen deelnemen aan de pilot, aangezien de pilot nog loopt. 
 
·               Contact Stadsbank Oost Nederland 
Stadsbank Oost Nederland geeft uitvoering aan ondersteuning bij complexe schuldenproblematiek. Ook aan 
de inwoners voor Dinkelland. De Stadsbank Oost Nederland is zelf, in afstemming met het dagelijks bestuur 
welke gevormd wordt door diverse Twentse gemeenten, gestart met een pilot collectief schuldregelen. De 
gemeente Dinkelland neemt tot op heden geen deel aan deze pilot. De vraag voor deelname aan deze pilot 
zal ambtelijk in de zomerperiode worden voorbereidt. Deze pilot beoogt in beginsel hetzelfde als de 
pauzeknop: het creëren van duidelijke afspraken, overzicht en aflosafspraken welke nagekomen kunnen 
worden door onze inwoners en schuldeisers. 
 
De Stadsbank Oost Nederland volgt, net als ons, de landelijke ontwikkelingen rondom de pauzeknop. Ook 
de ontwikkelingen bij de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor Kredietbeheerders) worden op de voet 
gevolgd. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk omdat zonder landelijk convenant geen eenduidige afspraken 
met schuldeisers kunnen worden gemaakt. Dit zou betekenen dat je met alle schuldeisers apart om tafel 
moet. 
 
Raakvlakken met andere wetgeving 
·               Op dit moment wordt door het rijk gewerkt aan een herziening van de Wet aanpak meervoudige 
problematiek sociaal domein (WAMS). In deze herziening zal naar verwachting ook worden stilgestaan bij 
time-out procedures voor inwoners. Ook vanuit Twente is in deze herijking actieve deelname.  
·               Binnen de kinderopvangtoeslagaffaire is reeds sprake van invoer van een vorm van pauzeknop 
(moratorium). Deze is reeds wettelijk vastgelegd.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
    
  

 

 

 

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


