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Geachte dames en heren.

Ter kennisname zenden wij u de vierde voortgangsrapportage nota Aanpak
schuldhulpverienjng 2007-2010' d.d. 8 oktober 2009.
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Inleiding
Begin 2007 is de nota Aanpak schuldhulpveriening 2007-2010'^
aangenomen door de Raad.
In deze nota wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van die
aanpak tot en met het derde kwartaal 2009. Een overzicht van de 19
projecten en een stand van zaken vindt u op de laatste pagina van deze
nota. In de onderstaande paragraaf vindt u een beschrijving van de
belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen periode. Dit is de laatste
voortgangsrapportage separaat over schuldhulpveriening. In het vervolg
wordt dit onderwerp opgenomen in de integrale beleidsmonitor, met als
belangrijkste indicator het percentage geslaagde schuldhulpverieningstrajecten.
De afgelopen periode stond vooral in het teken van de verdere ontwikkeling
van de Financiële Winkel en de implementatie van verschillende projecten.
Het project met de belastingadviseur op het Werkplein is inmiddels breder
opgemerkt en wordt als voorbeeld genoemd in de quick scan 'Preventie:
^ In de nota 'Aanpak schuldhulpverlening 2007-2010' is het beleid geformuleerd, dat
de gemeente Delft voert op het terrein van schuldhulpverlening. In de nota zijn 19
projecten opgenomen die zljn gericht op de verschillende terreinen van
schuldhulpverlening, te weten: preventie, zorg en nazorg.De nota 'Aanpak
schuldhulpverlening 2007-2010' is een onderdeel van hetanti-armoedebeleid en
van het gemeentelijke beleid op het gebied van werk, inkomen en zorg. De kern
van dtt beleid is terug te vinden in het Coalitieakkoord 2006-2010 (hoofdstuk
'Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie') en de daaruit voortvloeiende nota
'Arbeidsmarkt, Inkomen en Emancipatie 2007-2010'.

zeker nu!' d.d. juli 2009 in opdracht van Centiq. Centiq is een platform dat in
2006 in het leven is geroepen door het ministerie van Financiën om de
positie van de consument in het financiële domein te versterken. In het
platform participeren een veertigtal organisaties uit de financiële sector, de
overheid, vooriichtings- en consumentenorganisaties en wetenschap.
Daarnaast heeft de gemeente Delft een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van het wettelijk kader gemeentelijke schuldhulpveriening
en is als vooriopergemeente geselecteerd voor de quick scan naar de
financiële consequenties van de invoering van het wetsvoorstel. Het
resultaat van deze quick scan dient als input voor het wetsvoorstel.

Voortgangsrapportage
Hulp bij invullen formulieren (project 6)
Vanaf begin dit jaar kunnen klanten met een laag inkomen en die niet in
aanmerking komen voor hulp vanuit de bestaande initiatieven in de stad
voor hulp bij het doen van de belastingaangifte terecht bij een
belastingsadviseur op het Werkplein. Inmiddels heeft deze
belastingadviseur 725 klanten geholpen en liet hij weten dat hij € 285.334,aan teruggaven heeft gerealiseerd.
Daarnaast is er een cursus georganiseerd in samenwerking met de
Belastingdienst over de aangifte inkomstenbelasting en de toeslagen. De
cursus bestond uit 2 dagdelen en is tweemaal georganiseerd. Aan de
cursus hebben verschillende mensen deelgenomen, zoals leden van het
panel Werk& Inkomen, de Voedselbank, medewerkers klantenservice en
consulenten inkomen. De reacties op de cursus van de deelnemers waren
zeer positief. Naast de geboden inhoudelijke kennis heeft de
verscheidenheid aan deelnemers ook een bijdrage geleverd aan de
contacten tussen de verschillende intermediairs en medewerkers van de
gemeente.

'Inkomensondersteunende voorzieningen' (project 8)
In de vergadering van de gemeenteraad in november 2007 is de nota
'Minder armoede, meer kansen. Inkomensondersteunende voorzieningen'
aangenomen. In de periode hierna is de campagne ' Als elke euro telt'
gelanceerd die loopt tot in 2010. Doel van de campagne is het vergroten
van het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen. De
campagne is in volle gang en de communicatie-uitingen zijn in de hele stad
zichtbaar. Uit de najaarsrapportage blijkt dat de campagne effect heeft
gehad; er is een stijging van het aantal aanvragen te zien.
Verder is het aanvragen van regelingen voor schoolgaande kinderen
vereenvoudigd. Vanaf dit schooljaar kan de klant in één keer de
schoolkosten-, sport- en cultuurregeling aanvragen.
Uit de evaluatie van de Delftse eenmalige tegemoetkoming 2008 als
bijdrage in de kosten van een aanvullende verzekering en de landelijke
eenmalige eindejaarstoeslag (motie Tang Spekman) blijkt dat het bereik van
deze regelingen groot is geweest (70% van de lokale regeling, 85% van de
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landelijke regeling). Dit is een positief resultaat gelet op de doelstelling om
het gebruik van de inkomensondersteunende voorzieningen te vergroten.

Preventieplan
Voor de borging van de verschillende projecten en het vergroten van de
onderiinge samenhang van de verschillende preventieve activiteiten in het
kader van het voorkomen van financiële problemen is ervoor gekozen om
een preventieplan op te stellen. Dit plan zal de komende periode worden
geschreven en zal naar verwachting eind van het jaar gereed zijn.

Financiële Winkel van Delft (projecten 1, 10, 15, 19)
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de verdere implementatie van de
Financiëie Winkel van Delft. Met het inrichten van de Financiëie Winkel van
Delft creëert de gemeente een laagdrempelige voorziening waar iedere
Delftenaar terecht kan voor (het inschakelen van) integrale en kwalitatief
goede hulp op maat wanneer er sprake is van een schuldsituatie of
financiële zorgen/ problemen. Daarnaast kunnen burgers terecht voor
informatie en advies over inkomensondersteunende voorzieningen (naast
de andere kanalen). Hiermee vervult de Financiële Winket een belangrijke
taak op het terrein van preventie. Voor huip bij financiële problemen kunnen
uitkeringsgerechtigden via hun consulent inkomen aangemeld worden bij de
Financiële Winkel, de overige dienstverlening wordt namelijk verzorgd door
hun consulent.
De afgelopen periode zijn de eerder genoemde wachttijden ingelopen en
momenteel zijn er geen wachtlijsten bij de Financiële Winkel. Klanten
krijgen binnen maximaal 14 dagen na aanmelding een intake met een
medewerkers. Wanneer er sprake is van dreigende schulden (dreiging van
huisuitzetting, afsluiting gas, water of licht) vindt er direct een intakegesprek
plaats.
Belangrijk bij de implementatie is de cultuuromslag, namelijk van het
aanbodgerichte werken naar het uitgaan van de situatie van de klant, Deze
benadering is ook doorgevoerd in de managementinformatie van de
Financiële Winkel. Als geslaagd traject wordt namelijk de volgende definitie
gehanteerd: 'Een schuldhulpverieningstraject is succesvol wanneer de
hulpvraag, zoals vastgesteld tijdens de intake of adviesgesprek, is
weggenomen/opgelost'.
De komende periode zal verder worden gewerkt aan de implementatie van
de Financiële Winkel, onder andere door de verdere implementatie van de
projecten, de inkoop van instrumenten (zoals budgetcoaching ed.), training
van medewerkers en het samenwerken met organisaties in de stad.
Daarnaast heeft Careijn de afgelopen periode een deel van de klanten van
de Financiële Winkel geholpen bij het ordenen van hun administratie en
inzicht geven in hun financiële situatie. De komende periode zal de
continuering en uitbreiding van deze dienstveriening worden bezien
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'Budgettraining' (project 13)
In het voorjaar 2009 is de eerste Delftse budgettraining gehouden.
Staatssecretaris Klijnsma heeft een van de bijeenkomsten bezocht om met
dit bezoek de landelijke campagne 'Blijf positief' een nieuwe impuls
gegeven. Dit bezoek heeft landelijke aandacht gegenereerd. De evaluatie
van deze training heeft inzicht gegeven in een aantal verbeterpunten die zijn
doorgevoerd. De reacties van de deelnemers waren zeer positief.
De tweede helft van 2009 zullen er nog 2 trainingen worden gegeven. Een
training zal op verzoek van woningbouwcorporatie Vidomes aan haar
huurders worden gegeven, daarnaast zal er ook een training in de
avonduren worden georganiseerd. De venwachting is dat de training in de
avonduren meer zal aansluiten op de behoefte van de nuggers en
werkenden.

'Voorlichting en budgethulp zelfstandigen' (project 16)
ln de pilot financieel beheer krijgen ondernemers een adviestraject
aangeboden vanuit de gemeente. Doel van het adviestraject is dat
ondernemers in 3 a 4 gesprekken een zodanig inzicht verkrijgen in hun
financiële situatie, zakelijk en privé, dat zij in staat zijn een werkbaar
financieel management te voeren. Tijdens dit traject worden adviezen en
tips aan belanghebbende gegeven om schulden te voorkomen.
De afgelopen periode is deze pilot uitgevoerd vanuit het team die de
uitvoering van het Besluit Bestandsveriening Zelfstandigen (Bbz) verzorgt.
Vijf ondernemers hebben aan de pilot deelgenomen. Het traject bestond
onder andere uit een bezoek aan huis of bij het bedrijf, hiervoor wordt
gekozen zodat de ondernemer eenvoudig de gevraagde stukken kan
opzoeken en het draagt bij aan sfeer dat de ondernemer zich meer op zijn
gemak voelt.
De resultaten van de pilot zijn positief; de deelnemers gaven aan dat de
gesprekken bij hebben gedragen aan een betere bedrijfsvoering en
daarnaast bleek er ook onbekendheid te zijn over een aantal verplichte
uitgaven (zoals belasting, sociale verzekeringspremies en
zorgverzekeringsbijdrage). De preventieve doelstelling van de pilot is dus
geslaagd. De komende periode zal worden besproken of en hoe de pilot
gecontinueerd wordt.

'Nazorg' (project 19)
Dit najaar zal een pilot bij de Financiële Winkel plaatsvinden voor de
invulling van het instrument nazorg. De pilot zal worden uitgevoerd door een
extern bureau. Het doel is de deelnemers bewust maken van de
achtergronden van hun schulden, het is duidelijk geen budgetcursus maar
streeft naar een gedragsverandering.
Als achtergrond even een overzicht van de soorten schulden:
1) Overlevingsschulden
Met overlevingsschulden worden de schulden bedoeld die veroorzaakt
worden door een structureel te laag inkomen.
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2) Overbestedingsschulden
Overbestedingsschulden zijn schulden die gemaakt zijn doordat het budget
is overschreden. Er is genoeg inkomen maar men geeft meer uit dan men
verdient.
3) Aanpassingsschulden
Aanpassingsschulden zijn schulden die het gevolg zijn van
aanpassingsproblemen bij inkomensachteruitgang, veroorzaakt door
bijvoorbeeld plotselinge werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Onvoorziene uitgaven horen ook binnen deze categorie schulden.
4) Compensatieschulden
Compensatieschulden zijn schulden die worden gemaakt uit
deprivatiegevoelens. Het is een vorm van overbesteding die wordt
veroorzaakt door compensatiegedrag.
Vooral voor de overbestedingsschulden, de aanpassingsschulden en de
compensatieschulden is deze aanpak zeer gewenst. De resultaten van de
pilot zullen de eerste helft 2010 beschikbaar zijn. Dan zal worden besloten
of het project wordt gecontinueerd of dat de nazorg op een andere manier
moet worden vormgegeven.

Landelijke ontwikkelingen
Wettelijk kader
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft begin dit jaar
laten weten dat er een aparte wet komt waarin het wettelijk kader minnelijke
schuldhulpveriening is geregeld. De titel van het conceptwetsvoorstel is
'wetteiijk f^:ader gemeentelijke schuldhulpveriening'.
De belangrijkste punten zijn:
• De gemeenteraad moet een integraal plan vaststellen waarin de vorm en
inhoud van de gemeenteiijke schuldhulpveriening wordt bepaald.
• De vaststelling van de afloscapaciteit van een schuldenaar vindt plaats op
basis van een in de wet op te nemen norm.
• Het is niet gewenst in de wet vast te leggen dat certificering verplicht Is.
• De maximale wachttijd is 4 weken.
• De wachttijd ingeval van bedreigende schulden is maximaal 3 werkdagen.
• Gemeenten zijn verplicht om een schuldenaar vooraf een globaal inzicht te
geven in de verwachte dooriooptijd. Voorwaarde hierbij is dat de
schuldenaar meewerkt aan de schuldhulpverlening.
De venwachting is dat het wetsvoorstel dit najaar in de Tweede Kamer wordt
besproken. Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel is gesproken met
verschillende partijen, waaronder een aantal gemeenten. Ook Delft is
uitgenodigd voor deze overieggen, en heeft opmerkingen gemaakt bij het
conceptwetsvoorstel.
Daarnaast wordt momenteel onderzoek gedaan naar de financiële
consequenties voor gemeenten voor de invoering van het wetsvoorstel.
Hiervoor doet een extern onderzoeksbureau een quick scan bij een aantal
gemeenten. Delft is geselecteerd als vooriopergemeente en is gevraagd
informatie aan te leveren voor deze quick scan. Dit onderzoek loopt
momenteel.
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De verwachte invoeringsdatum was 1 juli 2010, maar de Tweede Kamer
heeft tijdens het Algemeen Overieg d.d. 10 septemberjl. de
Staatssecretaris gevraagd deze datum te vervroegen.

Certificering
Eind vorig jaar zijn de normen voor de certificering van schuldhulpveriening
vastgesteld. Deze normen stuitte bij een groot aantal gemeenten op
weerstand, omdat:
- er een onderscheid werd gemaakt in de looptijd van een schuldregeling op
basis van de afloscapaciteit (het inkomen). Dit onderscheid was niet in lijn
met de uitgangspunten van het Wet Sanering Natuuriijke Personen (WSNP)
en verschillende gemeenten gaven aan dat dit niet in lijn was met hun
gemeentelijk armoedebeleid.
- de certificering van de organisatie onlosmakelijk was gekoppeld aan de
personeelscertificering. Deze koppeling leidt tot aanzienlijke kosten en
daarnaast staat de inhoud van de personeeiscertificering haaks op öe
ontwikkeling van het vraaggericht werken.
Deze punten werden pas duidelijk na de consultatieronde, omdat deze
elementen niet eerder bekend waren. De gemeente Delft heeft samen met
een aantal andere gemeenten deze bezwaren bij de verschillende
belangenorganisaties (VNG, Divosa, NWK) naar voren gebracht Dit heeft
tot een positief resultaat geleid. De norm voor de looptijd van een
schuldregeling wordt opnieuw besproken en de drie belangenorganisaties
zullen zich naar verwachting hard maken voor het handhaven van de 36
maanden. Daarnaast is ook de koppeling van de organisatie- en
personeelscertificering onderwerp van discussie. Door nauwe contacten
met de belangenorganisaties probeert de gemeente Delft in samenwerking
met een aantal andere gemeenten zich hard te maken voor het wegnemen
van deze bezwaren.

LIS
Het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) is een nieuw systeem om
de schulden van particulieren vast te leggen. In het huidige systeem van het
Bureau Krediet Registratie (BKR) worden verschillende schulden niet
opgenomen, waardoor een goed overzicht mist. Het LIS zou een bijdrage
kunnen leveren aan de vroegsignalering van een problematische
schuldsituatie. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft bij
de eerste beoordeling een aantal bezwaren gemaakt bij de invoering van
het LIS. De begeleidingscommissie van het LIS heeft ernaar gestreefd om
in belangrijke mate tegemoet te komen aan de bezwaren van het CBP, Het
CBP heeft het ontwerp opnieuw getoetst aan de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en geconcludeerd dat dit ontwerp niet aan de
eisen van de wet voldoet.
In de volgende paragraaf vindt u een schematisch overzicht van de stand
van zaken van de verschillende projecten.
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Schematisch overzicht stand
Instrument
Benoemen projectleid^
Preventie
Signalering - meldpunt
gudgetlessen op school
Vooriichting in de wijkeij^_
^udgetscreeningbij
lanvraag WWB uitkering
preventief budgetbeheer
Hulp bij inyulleri
lörmulieren
icassokóstën^

Inkomensondersteunende
vporzieningen

van zaken van de projecten
Doelgroep

ledere burger
üöhgeren
Prioritaire geroepen
Aanmelders WWB-uittó

Blauw
Groen
Groen
Groen

Mensen met éenA/WVBuitkering
Mensen met een laag
inkomen
fVIènsen mét eeri, laag
inkpnien, met
isachterstandèri
Mensen met een laag
inkomen

Groen

Mensen met een laag
inkomen.
Mensen die hulp vrageh
Mensen met een laag
Ihkomen, met net-niet
iroblematische schuld
tongeren

Blauw

Blauw

BIM

Zorg
|ilot bestrijding uitval
;udgetwinkeli
Frontoffice
10
i'Bn..r
11
DegëleidiSi
12 iüdgethulp ehi
jegeieiding
13 Budgettrainiril

flensen is een se?
|jdgethul£trajec^
lyiensen met een VVWB14 Budgetbeheer en ^
ffitkering, als onderdeel véj
legeleiding
hët re-integratietraject
Prioritaire groepen, niét
15 ïudgetbegèleidirig,^aan
meervoudige problematiek
luts
16 goöriichting en ftudgëthulp Zelfstandigen met eep laag
inkomen
Burgers vaq Delft, Jn het
17 gchulderiregeling
bijzóiider prioritaire groepen
Cliënten van'^ejj
18 ^chuldhuipforids
güdgetyvinke
Nazorg
Mensen die aari het einidë
19 lazorg
""ri.van h.uri
jipverienirigstraBi
Geen actie gepland dit kwartaal
Niet volgens planning
geel Gestart
groert Loopt volgens planning
iauw Speerpunt gerealiseerd
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Blaijw
Prp:©^

Blauw
Bl;
Blauw

Groen
Groen
Gróén
Groen

Groen
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