
 

 

 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 3 november 2020. 
 
Onderwerp 
Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. De ‘Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente 
Noordoostpolder 2021’ vast te stellen. 

 
Doelstelling 
Tijdig passende ondersteuning bieden aan inwoners met problematische schulden. 
 
Inleiding 
Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging houdt in 
dat wij een nieuwe verordening moeten vaststellen. Daarover gaat dit raadsvoorstel.  
 
Beleidsreferentie 

Beleidsnota: van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening - Voorkomen staat voorop.  
 
Argumenten 
 

1.1. Hiermee voldoen we aan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 
De Wgs wordt gewijzigd. Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten verplicht om in een verordening vast te 
leggen binnen welke termijnen zij een beschikking voor schuldhulpverlening afgeven. Deze termijn 
bedraagt maximaal 8 weken. Dit is conform Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
De wetswijziging is het gevolg van een amendement die de Tweede Kamer in maart 2020 aannam. 
Daarmee werd besloten om de wettelijke termijnen waarbinnen een gemeente moet besluiten of een  
inwoner in aanmerking komt voor schuldhulpverlening op maximaal acht weken te stellen. Dit 
amendement is op basis van het advies van de Nationale ombudsman ingediend en aangenomen. 
Vanaf 1 januari 2021 moet een inwoner (na het eerste gesprek) binnen acht weken weten of hij/zij in 
aanmerking komt voor schuldhulpverlening. De gedachte hierachter is dat ook van de overheden 
verwacht mag worden dat zij binnen een redelijke termijn op het verzoek van de inwoner reageert.  
 

1.2. Dit past binnen ons beleid ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening - Voorkomen 
staat voorop’ 

Deze wetswijziging sluit aan op een van de doelstellingen uit ons beleid. Schulden kunnen snel 
oplopen en zorgen voor stress. We streven er naar dat de ondersteuning zo snel mogelijk start en 
waar nodig korte doorlooptijden heeft.  
 
Kanttekeningen 
Geen 
 
Planning/uitvoering 
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2021 door plaatsing in het digitale gemeenteblad van 
gemeente Noordoostpolder. Daarna is de verordening te raadplegen via overheid.nl. Voor intern 
gebruik wordt de verordening geplaatst op onze kennissite van Schulinck. Op de website van 
Schulinck staat actuele informatie en kennis binnen het sociaal domein en omgevingsrecht in 
Nederland. 



 

 

 
 
Bijlagen 

1. Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente Noordoostpolder 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : mevrouw M.B.W. Uitdewilligen  
Steller : mevrouw C.E. Binnenmars; 06 22 25 76 84; 
c.binnenmars@noordoostpolder.nl 
  



 

 

 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020, no. 20.0002250; 
 
gelet op artikel 108, tweede lid jo. Artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet,  
gelet op artikel 4a derde lid van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,  
gelet op artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht 
 

B E S L U I T: 
 

1. De ‘Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening gemeente 
Noordoostpolder 2021’ vast te stellen. 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 14 december 2020. 
De griffier,             de voorzitter, 


