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Vraag 1:
Uitbreiding capaciteit gemeentelijke schuldhulpverlener met 12 uur per week:
€ 20.000 (2021)
€ 40.000 (2022)
Kunt u dit duiden? Waarom kost de 12 uur uitbreiding in 2022 2x meer dan in 2021?
Antwoord:
De verwachting is dat de medewerker in 2021 pas in de loop van het jaar aangesteld. Vandaar de
halvering van de geschatte personeelslasten in 2021 t.o.v. 2022.
Vraag 2:
U geeft aan dat de verwachting is dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de
schuldhulpverlening door de Coronacrisis toe zal nemen. In de tabel op pagina 11 is dit niet
meegenomen? Wat zijn de prognoses voor Dalfsen?
Antwoord:
We zijn inmiddels ruim een jaar verder sinds het begin van de Coronacrisis. Tot nu toe is de aanloop
bij de schuldhulpverlening nog niet hoger of lager dan vóór de Coronacrisis. Dit is ook de trend in
heel Nederland. De economische cijfers en de werkloosheidscijfers zijn ook niet alarmerend. Het zou
kunnen dat dit het gevolg is van de steunmaatregelen.
Het is onzeker of het nu "stilte voor de storm" is, of dat langzamerhand de mensen zich hebben
aangepast aan de nieuwe financiële omstandigheden. Vandaar dat de prognoses nog zijn gebaseerd
op de cijfers uit het heden en verleden.
Vraag 3:
In het stuk lezen we dat 1100 huishoudens in Dalfsen risico lopen op problematische schulden. Is
Dalfsen voorbereid en ingericht op een dergelijke toename?
Antwoord:
Het getal 1100 is een statistische inschatting voor de gemeente Dalfsen die is gebaseerd op een
landelijk onderzoek. Het is niet zeker of dit ook feitelijk het aantal huishoudens in Dalfsen is met
risico op problematische schulden. Verder is dit aantal van 1100 niet iets van het afgelopen jaar,
maar zijn de risico's op problematische schulden al jarenlang aanwezig. Het is een indicatie dat een
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deel van de huishoudens kwetsbaar is bij onverwachte gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld ziekte,
echtscheiding of baanverlies. Of dit ook tot een toenamen bij de aanmeldingen voor de
schuldhulpverlening zal leiden kan nog niet worden gezegd. Uit ervaringen van de afgelopen jaren
kunnen we in ieder geval zeggen dat we er klaar voor zijn als bij een deel van de risicogroep de
risico's ook bewaarheid worden. Grootste probleem in de uitvoeringscapaciteit is met name als er
een grote groep ondernemers zich meldt met problematische schulden. Dit is gespecialiseerd en
tijdrovend werk. Deze capaciteit wordt door ons ingehuurd.
Vraag 4.
Met het ingaan van de nieuwe wet krijgen gemeenten adviesrecht bij rechtszaken over inzetten van
schuldhulpregelingen. Zijn er voorwaarden aan dit adviesrecht verbonden?

Antwoord:
Er zijn met name procedure voorwaarden verbonden aan het adviesrecht. Bijvoorbeeld dat binnen
bepaalde termijnen de gemeente het advies aan de rechtbank moet sturen. Verder zullen inhoudelijk
de voorwaarden zodanig zijn dat een goed advies van de gemeente aan de rechtbank moet zijn
gebaseerd op goed onderzoek naar de wenselijkheid/noodzaak van bescherminsgbewind en moet
antwoord geven op de vraag of alternatieven voor het beschermingsbewind effectiever zijn.
Vraag 5:
In de takenlijst staat Nazorg bij het voorveld/sociale basisstructuur. Wat verstaat u onder nazorg, dit
hoort toch bij de gemeente?

Antwoord:
Nazorg is een vorm van ondersteuning als een bepaald traject is afgerond. Bijvoorbeeld na het
beëindigen van budgetbeheer of beschermingsbewind. Mensen krijgen dan weer zelf de beschikking
over hun inkomen en de vraag is of men het overzicht en de discipline heeft om niet meer in de
schulden te geraken. Of de nazorg door een vrijwilliger moet worden geboden of door de gemeente
is afhankelijk van de situatie. Als het bestaat uit "vinger aan de pols houden" kan dit prima door een
vrijwilliger. Als er meer problematiek speelt kan de gemeente of een andere professionele instantie
beter de dienstverlening uitvoeren.
Vraag 6:
U reserveert 7000 euro voor ‘Online-instrumenten’, wat wordt hiermee bedoeld?
Antwoord:
Er zijn bepaalde websites waar mensen terecht kunnen om voor zichzelf te kunnen bepalen hoe hun
financiële situatie is, wat ze kunnen doen om grip te krijgen op hun financiën en waar ze terecht
kunnen voor hulp. Op deze manier kunnen mensen thuis alvast een inschatting maken. Het is de
verwachting dat op deze manier een grotere groep mensen kan worden bereikt en op die manier aan
preventie kan worden gewerkt.
Sommige websites (bijv. van het Nibud of Geldfit) vragen een financiële bijdrage van de gemeenten
om dit mogelijk te maken voor hun inwoners.
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