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Onderwerp : Vaststellen Beleidsplan Schuldhulpverlening Haren 2014-2018 

Bijlage(n) : 1.  Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Haren  
2014-2018 

2.  Concept raadsbesluit 

 

   

   

   

   

Samenvatting : Het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Haren 
2014-2018 biedt een plan op hoofdli jnen voor de uitvoering van 
gemeenteli jk beleid betreffende het ondersteunen van inwoners 
van de gemeente Haren bij het oplossen van hun financiële 
problemen. 
 
 
 

   

Voorgestelde beslissing : Het beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente Haren 
2014-2018 vaststellen. 
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1. Inleiding  
Om de schuldhulpverlening effectiever te maken, is sinds 1 juli 2012 de Wet gemeenteli jke 
schuldhulpverlening (Wgs) van kracht. Daarmee hebben de gemeenten expliciet de verant-
woordeli jkheid om schuldhulpverlening snel, effectief en zo vroeg mogelijk uit te voeren.  
 
2. Argumenten  
In de eerste plaats kan met het t i jdig en actief bieden van hulp bij schuldproblematiek voor-
komen worden dat inwoners in een schuldsaneringstraject belanden. Daarnaast is het van 
belang (problematische) schulden te voorkomen of op te lossen, omdat bekend is dat schul-
den een belemmerende werking hebben bij (arbeids)participatie. Ook wordt met het beleids-
plan tegemoet gekomen aan het verzoek van de ChristenUnie met een plan te komen om de 
inzet van vrijwil l igers in de schuldhulpverlening te versterken (motie d.d. 7 november 2013).  
 
3. Beoogd effect 
Het doel is om de schuldproblematiek zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en een netwerk 
van vrijwil l igers te realiseren die inwoners kunnen ondersteuning bij onder meer het orde-
nen van de financiële administratie en het aanvragen van inkomensondersteuning.  
 
4. Vervolg 
De activiteiten (benoemd in hoofdstuk 4 Programmaportefeuil le van het beleidsplan schuld-
hulpverlening gemeente Haren 2014-2018) op het gebied van preventieve schuldhulpverle-
ning en ondersteuning bij l icht tot zware problematische schulden, worden met de diverse 
betrokken parti jen nader ingevuld en uitgevoerd. 
  
 
5. Begroting 2014  
Curatieve schuldhulpverlening 
(GKB) 

 €  73.000 19110 Schuldhulpverlening / Werk & Inkomen 

Beschermingsbewind 1  € 18.000  19040 Bijzondere Bijstand / Werk & Inkomen 
Preventieve schuldhulpverle-
ning (Humanitas) 

 €  4.350 14320 Zorgbeleid / Welzijn & Zorg 
 

Armoedebestr i jding: 
Stichting Leergeld + 
Jeugdsportfonds Project Kook-
sterretjes 

  
 € 15.000 
 € 500 

 
19120 Minimafonds / Werk & Inkomen 
14830 Overige welzijnssubsidies / Welzijn & 
Zorg 

 TOTAAL € 110.850 
 
Haren, 18 augustus 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 

                                                           
1 op bas is van de ui tgaven van de eerste 7 maanden, is de verwacht ing dat op jaarbasis  € 18.000,- wordt u it -

gegeven aan beschermingsbewind 


