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Moties/amendement 
 

 Aan- of 
overgenomen 

Portefeuillehouder Collegestandpunt 

Raad 19 september 2022  
M O T I E   
2022-09-16 
 
Armoede rijst de pan 
uit, alle hens aan dek! 

Verzoekt het college 
1. de Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening uit te voeren voor de 
vroegsignalering van schulden en hierbij 
tijdelijke uitgangspunten te hanteren; 

2. een definitief beleidskader in het eerste 
kwartaal van 2023 aan de raad voor te 
leggen; 

3. de raad in januari 2023 te rapporteren, 
inclusief cijfers, over de ontvangen 
signalen over 2022 en wijze van 
opvolging hiervan en een vooruitblik naar 
2023 

 
Tijdelijke uitgangspunten 
1. Het eerste gesprek waarin de schriftelijke 

of mondelinge hulpvraag wordt 
vastgesteld, vindt plaats binnen vier weken 
nadat een signaal is ontvangen en de 
inwoner het aanbod heeft geaccepteerd 
(art. 4 lid 1 Wgs); 

2. Na het eerste gesprek wordt binnen zes 
weken een beschikking afgegeven met (in 
geval van hulp) een plan van aanpak (art. 
4a lid 1 onder a Wgs)1; 

3. Signalen van alle landelijke schuldeisers 
die vallen onder het convenant dat door 
hun brancheorganisatie met de VNG 
ondertekend is worden ontvangen en 
opgevolgd. 

4. Met relevante lokale partners convenanten 
worden afgesloten, bij voorkeur 
gelijkluidend aan het landelijke convenant. 

aangenomen T. Gillissen De motie wordt op de punten 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 
en 3 ongewijzigd uitgevoerd. 
 
1.2 De motie wordt op dit punt gewijzigd 
uitgevoerd. Op dit moment bedraagt de 
gemiddelde doorlooptijd tussen intake en 
beschikking 5 weken. Het verzamelen van alle 
benodigde informatie en daarmee het opstellen 
van een plan van aanpak vergt een actieve 
houding van de inwoner. Soms zijn is er 
bijvoorbeeld vertraging in het aanleveren van 
informatie door externe partijen. Hierdoor is 
acht weken dan juist wel nodig en wordt deze 
termijn in incidentele gevallen zelfs niet 
gehaald. Door verkorting van de termijn naar 
zes weken wordt de kans vergroot dat een 
aanvraag formeel buiten behandeling wordt 
gesteld, omdat alle benodigde informatie (nog) 
niet beschikbaar is. De inwoner zal dan 
vervolgens een nieuwe aanvraag moeten 
indienen, waardoor de termijn weer opnieuw 
van start gaat. De hulp aan de inwoner zal dan 
dus juist onnodig vertraging gaan oplopen. De 
inwoner zal in de praktijk dus juist niet met de 
voorgestelde verkorting van de termijn naar zes 
weken gebaat zijn. 
 
1.5. De motie wordt op dit punt gewijzigd 
uitgevoerd. In het stappenplan vroegsignalering 
is de wijze van prioritering en opvolging van 
signalen, conform de in de motie genoemde 
uitgangspunten, vastgelegd. De werkafspraken 
zullen in het op te stellen definitieve 
beleidskader worden opgenomen.    

                                           
1 De raad geeft hier een tijdelijk uitgangspunt van een termijn van zes weken mee in afwijking van art. 1 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Noordoostpolder 2021. 
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5. Signalen mogen door het college worden 
gecategoriseerd en geprioriteerd. Het 
college stelt hiertoe een tijdelijke 
beleidsregel op. Het college definieert 
wanneer een persoonlijke benadering 
wordt gehanteerd, en houdt hierbij 
bijvoorbeeld rekening met het aantal en de 
omvang van de meldingen van één adres 
en of kinderen aanwezig zijn op het adres. 

6. Als college capaciteitsscenario’s te 
ontwikkelen om gesteld te staan voor de 
verwachte hausse aan signalen, waarbij 
het college tenminste gesteld dient te 
staan voor een scenario van 480 
ontvangen signalen per maand.2 

 

 
2. De motie wordt op dit punt gewijzigd 
uitgevoerd. Het is niet haalbaar om in het 
eerste kwartaal van 2023 een definitief 
beleidskader aan de raad voor te leggen. 
Binnen de organisatie wordt gewerkt met een 
teamplan. Het per direct vrijmaken van 
ambtelijke capaciteit om het beleidskader nu al 
te schrijven heeft gevolgen voor andere taken. 
Het streven is om dit in het tweede kwartaal 
van 2023 gerealiseerd te hebben. 
 

M O T I E   
2022-09-18 
 
Energietoeslagnorm 
naar 130% 
 

verzoekt het college 
1. de energietoeslagnorm per direct te 

verhogen van 120% naar 130% 
2. een aanvullende risicoreservering van € 

300.000 te oormerken uit het reserve 
beleidsplan; 

3. de communicatie breed uit te zetten, dus 
naast de website ook via de krant en 
sociale media onder de aandacht te 
brengen 

aangenomen T. Gillisen De motie wordt ongewijzigd uitgevoerd. 

 

                                           
2 Dit aantal is gebaseerd op de inschatting van softwareleverancier Inforing voor gemeente Noordoostpolder, gemaakt in 2020, van max. 373 per maand, verhoogd met de armoedestijging van CPB 2023 t.o.v. 

2021. 


