
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Groningen    

Steller/telnr.  Leoni Ax/ 0655465072    Bijlagen 3 

Registratienummer  317460-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  D i ks    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Groningen vast te stellen en in werking te laten 

treden op de dag na die van bekendmaking; 

II. dit besluit bekend te maken via lokaleregelgeving.overheid.nl. 
  

   

 

 Samenvatting     

De gemeente is op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gehouden om een verordening vast te stellen 

over de beslistermijn schuldhulpverlening. Het is namelijk van groot belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen 

welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor schuldhulpverlening in 

aanmerking komt.  

 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2022 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening geeft uitvoering aan artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening (Wgs). De wetgever vindt het namelijk van groot belang dat het voor de inwoner duidelijk is binnen 

welke termijn na het eerste gesprek over de hulpvraag wordt besloten of diegene voor schuldhulpverlening in 

aanmerking komt.  

 
Kader     

Artikel 4a, derde lid, van de Wgs 

Artikel 4:13, tweede lid, van de Awb 

 
Argumenten en afwegingen     

Het vaststellen van een verordening betreffende de beslistermijn schuldhulpverlening is een wettelijke verplichting. 

De beslistermijn is bepaald op acht weken gelet op de bestaande praktijk en de uitvoerbaarheid. Deze termijn is gelijk 

aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt 

gesteld. 

In de meeste gevallen zal binnen enkele weken een besluit zijn genomen. Slechts in complexe schuldsituaties kan het 

voorkomen dat het college de toegestane acht weken nodig heeft om te komen tot een besluit. Daarbij komt dat in de 

regel op de dag van de aanmelding voor schuldhulpverlening op locatie Harm Buiterplein al een gesprek met de inwoner 

plaatsvindt. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De clientenraad is om advies gevraagd. Op donderdag 9 juni 2022 heeft over onderhavig raadsvoorstel een informerend 

gesprek plaatsgevonden met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft positief geadviseerd. 
 
Financiële consequenties     

Onderhavig raadsvoorstel heeft geen financiële consequenties voor de uitvoering van schuldhulpverlening binnen onze 

gemeente. De huidige uitvoeringspraktijk wordt voortgezet. 
 
Overige consequenties     

Met de vaststelling van de verordening voldoen we aan de Wgs. 
 
Vervolg     

De verordening zal worden bekendgemaakt via lokaleregelgeving.overheid.nl. 

Het bankreglement en de beleidsregels waarin de huidige uitvoeringspraktijk is weergegeven zijn in verband met een 

kwaliteitsaudit bij GKB onlangs vastgesteld door het college. Begin 2023 zal een nieuw plan schuldhulpverlening ter 

vaststelling worden voorgelegd. Hierin zullen de visie en ambities op het gebied van schuldhulpverlening worden 

beschreven. 
 
Lange Termijn Agenda     

N.v.t. 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 


